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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 06.07.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.05 
 
D-na Secretar – Bună seara!  

Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
62/02.07.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în acceasi data. Publicitatea şedinţei s-a 
realizat prin afişare. 

Constat că şedinţa extraordinară de astăzi, 6 iulie 2020, este statutară, fiind prezenţi toti 
consilierii in functie, adica 11. 
 Tin sa precizez faptul ca, acest caracter de urgent se datoreaza faptului ca la intalnirea din 
01.07.2020 cu reprezentantii AFIR, s-a facut verificarea tehnico-economica a cererii de tragerere a 
ultimei trase din cadrul proiectului integrat “Alimentare cu apa satul Paucea, com Blajel, jud Sibiu; 
retea de canalizare menajera si statie de epurare in satele Blajel si Paucea; Infiintare ansamblul 
folcloric Coconita; program de asistenta sociala tip After school”, urmand ca aceasta sa fie procesata 
pana la data de 10.07.2020, obiectul proiectului de hotarare inscris in Dispozitia de convocare, supus 
dezbaterii si aprobarii azi, vizeaza tocmai conformitatea unor inregistrari de actualizare a unor valori 
a bunurilor din patrimonial UAT. 

Totodata, prin cererea inregistrata sub nr. 3259/06.07.2020, dl Costin Nicolae, solicita 
reglementarea urgenta a unei situatii de carte funciara, fiind direct afectat in derularea unor 
intelegeri comerciale. Datorita acestui aspect dl Primar a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu 
Proiectul de Hotărâre, privind renuntarea la dreptul de servitute, de acces cu piciorul si mijloace de 
transport inscris in CF 100020 Blajel in favoarea imobilului cu nr. top. 1395/1/1/1/1/1/4 inscris in 
CF 2475 Blajel /IE 100780, proprietatea UAT. 
 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl  Fogorosi Stefan - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 2 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl  Fogorosi Stefan: propun sa ne retragem putin pentru discutii in comisii 
Sedinta se suspenda de la ora 17,15 min. 
Sedinta se reia la ora 17.30 min  
dl  Fogorosi Stefan: avizele au fost elaborate si sunt favorabile, am parcurs si rapoartele 
compartimentului de specialitate, asa ca vom continua cu  punctul 1  al ordinii de zi, 
  
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 al HCL nr. 35/2019 privind modificarea 
poziţiilor 1 – 5 ale Anexei la HCL nr 60/03.09.2015  - aprobarea completǎrii listei bunurilor 
aparţinând domeniului public al comunei Blǎjel, sub aspectul elementelor de identificare ale 
sistemelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare din comuna Blǎjel; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 3231/02.07.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3267/06.07.2020  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 6 iulie 2020 

Sunt observaţii la acest punct ?  
dl  Fogorosi Stefan – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru”  
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2. Proiect de hotărâre privind renuntarea la dreptul de servitute, de acces cu piciorul si 

mijloace de transport inscris in CF 100020 Blajel in favoarea imobilului cu nr. top. 
1395/1/1/1/1/1/4 inscris in CF 2475 Blajel /IE 100780, proprietatea UAT; 

 Initiator: Primarul comunei Blajel  
- Referat de aprobare nr. 3268/06.07.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3274/06.07.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 06 iulie 2020 

Sunt observaţii la acest punct ? 
Dl Costin Nicolae – dle presedinte, dna secretar va rog sa consemnati faptul ca nu particip la vot 
pentru adoptarea acestei hotarari 
Dl Fogorosi Stefan – dati citire hotararii  
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .  Dl Costin nu participa la vot 
 

dl  Fogorosi Stefan - in conditiile in care nu mai sunt alte interventii, multumesc colegilor pentru 
buna desfasurare a sedintei, ordinea de zi fiind epuizata, declar ședința închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,50. 

 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fogorosi Stefan                       Ioana Ghiorghe 


