PROCES – VERBAL
Încheiat azi 20.08.2020 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.74/10.08.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data. Publicitatea şedinţei
s-a realizat prin afişare.
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 20 august 2020, este statutară, fiind prezenţi 9 consilieri
din cei 11 in functie. Lipseste dl consilier Mihut Bogdan si dl consilier Horhoi Nicolae.
Inainte de data data stabilita pentru sedintele comisiilor de specialitate din 19.08.2020, primarul
comunei a intocmit nota nr. 3844/18.08.2020 prin care a retras proiectele de hotarari inscrise la
pozitiile 3 si 4, ca atare au fost avizate cele 4 proiecte de hotărâre ramase iar rapoartele
compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin adresa nr.
3691.2/11.08.2020, fiind avizate favorabil toate proiectele de hotarari.
Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 27 iulie 2020
Sunt observaţii cu privire la acestea? Constat că nu.
- Supun la vot procesele-verbale.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
- Procesele-verbale au fost aprobat în unanimitate.
Dau cuvantul dlui presedinte:
dl Fogorosi Stefan - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 4 proiecte de hotărâri.
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate.
dl Fogorosi Stefan: continuam cu punctul 1 al ordinii de zi,
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3692/10.08.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 3861/19.08.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.08.2020
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.
- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”
2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare dispensar medical uman, loc. Păucea, comuna
Blăjel, judeţul Sibiu”;

Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3693/10.08.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 3854/18.08.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.08.2020
Sunt observaţii la acest punct ?
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” .
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3. Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de
Fundamentare, a Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea
prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică
si stației de sortare Cisnădie”, precum si mandatarea primarului comunei Blajel ca
reprezentant al UAT în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea documentelor mai sus mentionate;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3696/10.08.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3847/18.08.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.08.2020
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dl Fogorosi Stefan – daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”
4. Proiect de hotarare privind participarea comunei Blajel, la manifestarile sportive
”Crosul Toamnei”, ediția V, respectiv “Maratonul MTB Movilele Blajelului”, editia IV si
modificarea corespunzatoare a HCL nr. 15/2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 3697/10.08.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 3862/19.08.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 19.08.2020
Avizul comisiilor este favorabil insa dl Vandor Cosmin nu a participat la vot iar domnul Vandor
Mihai se abtine. Sunt observaţii la acest punct ?
Dl Vandor Cosmin: nici in plen nu participa la vot pentru a nu exista un conflict de interese
Dl Vandor Mihai: si eu ma abtin de la adoptarea acestei hotarari
Dl Fogorosi Stefan – daca nu mai sunt alte interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 7 voturi ”pentru”, 1 „abtinere” si o neparticipare
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 17,40.
Președinte de ședință,
Dl Fogorosi Stefan

Secretar general
Ioana Ghiorghe
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