PROCES – VERBAL
Încheiat azi 16.03.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel
Şedinţa începe la ora 17.00
D-na Secretar – Bună seara! Va voi ruga sa incercam sa scurtam cat de mult posibil aceasta sedinta,
data fiind situatia in care ne aflam la nivel national. Azi a fost decretata pentru 30 de zile stare de
urgenta si mergand pe premisa ca toate discutiile legate de proiectele de hotarari au fost epuizate in
sedintele pe comisii vom trece procedural si formal la votul acestora. Constat că şedinţa ordinară de
astăzi, 16 martie 2020, este statutară, fiind prezenţi 10 consilieri din cei 11 in functie. Lipseste dl
consilier Mihut Bogdan
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr.
25/06.03.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data. Publicitatea şedinţei s-a
realizat prin afişare.
Sedintele comisiilor de specialitate au avut loc in data de 13.03.2020 fiind avizate favorabil
toate proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi. Rapoartele compartimentelor de
specialitate au fost elaborate in termenul stabilit prin adresa nr. 1715.2/09.03.2020.
Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 17.02.2020. Sunt
observaţii cu privire la procesul-verbal? Constat că nu.
- Supun la vot procesul-verbal.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate.
Dau cuvantul dlui presedinte:
dl Vandor M - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 5 proiecte de hotărâri.
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate.
dl Vandor M: continuam cu primul punct al ordinii de zi,
1. Proiect de hotărâre modificarea programului de investitii publice pe grupe de investitii si
surse de finantare precum si rectificarea bugetului local pe anul 2020, prin virarea unor credite;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 1716/06.03.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse
umane, arhiva) nr. 1810/12.03.2020
Constat ca avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
dl Vandor M – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii
Dna secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local in comisia de evaluare a
ofertelor depuse in cadrul procedurii de vanzare aprobata prin HCL nr. 60/2019;
Initiator: Primarul comunei Blajel
-

Referat de aprobare nr. 1717/06.03.2020
Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 1755/10.03.2020

Prin avizul comisiilor a fost propus dl Fagadar Ioan fiind unul favorabil. Sunt observaţii la acest
punct ?
Dl Vandor M – dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
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- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investitii „Construire teren sintetic multisport, sat Blajel, str. Scolii nr. 75,
com. Blajel, jud. Sibiu”;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 1718/06.03.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse
umane, arhiva) nr 1870/13.03.2020
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
4. Proiect de hotărâre privind predarea amplasamentului constituit din teren, liber de
orice sarcini, destinat obiectivului proiect – pilot „Construire Sala de Sport scolara, sat Blajel,
str. Scolii nr. 75, comuna Blajel, jud. Sibiu”, pe perioada realizarii investitiei, pe baza de
protocol, catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania
Nationala de Investitii ;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 1719/06.03.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 1102/1405/10.03.2020
Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
5. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public a imobilelor teren
inscrise in CF 100124 (CF vechi 2306) Comuna Blăjel, nr. top. 1272/1/2, respectiv CF 100125
sub nr. top. 1288 – 1292/1 ;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 1720/06.03.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse
umane, arhiva) nr. 1790/11.03.2020

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
dl Vandor M - 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 17,30.
Președinte de ședință,
Dl Vandor Mihai

Secretar
Ioana Ghiorghe
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