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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 22 iunie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.03 
 
D-na Secretar – Bună seara!  
Sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
120/17.06.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 22 iunie 2021, este statutară, fiind prezenţi 10 consilieri  

din cei 11 in functie. Lipseste dl consilier local Man Adrian 
 

Dau cuvantul dlui presedinte: 
Dl Fagadar – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 2 proiecte de hotărâri,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 10 voturi pentru. 
Va propun sa suspendam cateva minute sedinta pentru a putea intocmi avizele comisiilor de 
specialitate  
Sedinta se reia la ora 17.10 min 
Dl Fagadar : Vom trece la dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei 3 din Anexa nr. 2 a HCL 22/2021; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 2295/17.06.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 2305/18.06.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

dl Fagadar – sunt interventii la acest punct? 
Dl Vandor Alin – stiti ca se va schimba si valoarea impozitului daca nu mai este autoutilitara? 
Dl Primar – autoritatile publice nu platesc impozit deci nu are nici o relevanta 
dl Fagadar: daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi ”pentru” ”, 3 voturi „impotriva” (Vandor Mihai, 
Roman Alina, Boesan Mihai) si 1 abtinere (Vandor Alin) 

 
2. Proiect de hotarare privind trecerea autoturimului Dacia Logan, SB - 16 – PCB, in 

administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 2296/17.06.2021 
- Raport compartiment de specialitate (SVSU) nr. 2314/22.06.2021  

Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
dl Fagadar – sunt interventii la acest punct? 
Dl Vandor Alin – in ce categorie este SVSU la Blajel? 
Dna secretar – cred ca prin reorganizarea din 2020 conform criteriilor, e V3 
Dl Vandor Alin – imposibil! Avem autoutilitara? 
Dna secretar – inseamna ca am facut eu o confuzie. E vorba de V1 
 Dl Vandor Alin – da, asa e posibil... 
dl Fagadar: daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
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 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 6 voturi ”pentru” ”, 3 voturi „impotriva” (Vandor Mihai, 
Roman Alina, Boesan Mihai) si 1 abtinere (Vandor Alin) 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17,30. 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fagadar Ioan                       Ioana Ghiorghe 


