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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 19.05.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună seara!  

Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
48/11.05.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în data de 12.05.2020. Publicitatea 
şedinţei s-a realizat prin afişare. 

Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 19 mai 2020, este statutară, fiind prezenţi 8 consilieri 
din cei 11 in functie. Lipseste dl consilier Mihut Bogdan, dl viceprimar Fagadar Ioan, fiind spitalizat 
si dl consilier Virca Ioan, care din pacate a sunat sa anunte ca este inca in cursa si nu poate ajunge. 

La data de 18.05.2020, la solicitarea ADI Apa Tarnavei Mari nr. 213/12.05.2020, Primarul 
comunei a solicitat prin nota inregistrata sub nr. 2647/18.05.2020, completarea proiectului ordinii de 
zi cu punctul 11. privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
Indicatorilor principali fizici si tehnico economici, a Listei prioritare de investitii si a Planului 
anual de evolutie a tarifelor pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud Sibiu”, fiind emisa Dispozitia nr. 
49/18.05.2020 de completare a Anexei Dispozitiei nr. 48/11.05.2020. 
In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 18.05.2020 au fost avizate cele 11 proiecte de 
hotărâre iar Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin 
adresa nr. 2588.2/12.05.2020 fiind avizate favorabil toate proiectele de hotarari inscrise pe proiectul 
ordinii de zi.  

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 16.03.2020. 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. 
De semenea va propun sa faceti propuneri pentru desemnarea noului presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni, conform primului proiect inscris pe ordinea de zi. 
Dl Roman I – Il propunem pe dl Fogorosi.... 
Consilierii locali prezenti voteaza propunerea cu unanimitete de voturi 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
dl  Fogorosi Stefan - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 11 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl  Fogorosi Stefan: dat fiind ca punctul 1 e deja epuizat continuam cu  punctual doi  al ordinii de 
zi, 
  
 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor masuri financiar fiscale;; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2590/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 2628/13.05.2020     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca avizul comisiilor este favorabil. 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.  
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- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru”  
 
3. Proiect de hotărâre privind aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Cibinium”; 
 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2591/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 2626/13.05.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Sunt observaţii la acest punct ? 
Dl Fogorosi Stefan – dati citire hotararii  
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” .  
 

4. Proiect de hotărâre privind prezentarea Raportului anual privind starea economică, 
sociala, de mediu si asupra situaţiei gestionării bunurilor unităţii administrativ-teritoriale; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2592/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (secretar) nr. 2650/18.05.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

 Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? Va rog, dle primar sa prezentati 
succint raportul intocmit 
Dl Primar – da citire raportului 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

5. Proiect de hotarare privind modificarea pretului de vanzare a masei lemnoase aprobat 
prin HCL nr. 70/ 2019; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2593/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (viceprimar) nr. 2627/13.05.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca prin avize s-a propus amanarea acestui punct. 
Costin Nicolae -  Au fost discutii cu privire la faptul ca in cadrul sedintei de licitatie din luna mai a 
fost prezentata o oferta care insa, datorita unor proceduri specifice ocolului silvic nu a pututu fi 
acceptata intrucat nu s-a putut finaliza negocierea. In conditiile in care exista sansa sa obtinem pretul 
propus nu vad de ce am reveni asupra lui. Pentru acest considerent am propus sa amanam punctul sa 
vedem daca in cursul lunii iunie se mai depune o oferta 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot amanarea proiectului de hotarare. 
Propunerea este votata cu 8 voturi ”pentru” 

 
6. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Blajel 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2594/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 2636/15.05.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 
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Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului taxelor si impozitelor locale pentru anul 
2021 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2595/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 2634/15.05.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

 8. Proiect de hotarare privind suplimentarea si rectificarea bugetului local, pe anul 2020 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2596/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 2633/15.05.2020   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumul burselor scolare pentru 
semestrul II al anului scolar 2019 - 2020 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2597/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 2506/15.05.2020  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trim I al anului 2020; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2598/11.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 2615/13.05.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
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11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor 

principali fizici si tehnico economici, a Listei prioritare de investitii si a Planului anual de 
evolutie a tarifelor pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud Sibiu”  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 2647/18.05.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 2670/18.05.2020 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 18.05.2020 

Constat ca avizele comisiilor sunt favorabile. 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii.  
dl  Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea. 

-  Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” 
 
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 19,30. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fogorosi Stefan                       Ioana Ghiorghe 


