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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 25 noiembrie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

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

Sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
228/18.11.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  
La data de 24.11.2021, proiectul ordinii de zi a fost suplimentat cu 2 puncte, prin Dispozitia nr. 
229/24.11.2021, respectiv cu  
6. Proiect de hotărâre privind organizarea unui eveniment pentru celebrarea zilei nationale a 
Romaniei 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice la faza Studiu de Fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuui de investitii „Extindere si reabilitare Scoala 
Gimnaziala, localitatea Blajel, jud Sibiu” 
 Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 

Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 25 noiembrie 2021, este statutară, fiind prezenţi 9 
consilieri locali din cei 11 consilieri in functie. Motivat, cu aplicarea art. 137 alin (5) din OUG nr. 
57/2019, dl Virca Ioan (desemnat de altfel, presedinte de sedinta prin HCL 44/2021 pentru perioada 
septembrie – noiembrie 2021) se afla in delegatie iar dna Roman Alina a anuntat ca nu se poate 
prezenta la sedinta.  

In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 24 noiembrie 2021, au fost avizate cele 7 
proiecte de hotărâre supuse dezbaterii si inscrise pe Ordinea de zi.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 28 octombrie 
2021. 

Sunt observaţii cu privire la acestea?  
- Daca nu sunt observatii supun la vot procesele-verbale. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate. 

Asa cum am precizat, dl Virca este plecat in delegatie in strainatate, caz in care trebuie facute 
aplicabile dispozitiile art. 123 alin (3) din OUG nr. 57/2019, respectiv in cazul în care preşedintele 
de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte 
de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta 
exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă. 
O sa va rog sa faceti propuneri cu privire la desemnarea unui presedinte de sedinta pentru a putea 
continua sesiunea 
Vandor Mihai il propune pe Fagadar Ioan 
Se supune la vot, propunerea privindu-l pe dl Fadadar Ioan obtine 9 voturi fiind astfel desemnat 
presedinte al sedintei Consiliului Local Blajel din data de 25 noiembrie 2021, fiind adoptata HCL 
nr. 65 
Dau cuvantul dlui presedinte: 
Fagadar Ioan – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 7 proiecte de hotărâri,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 9 voturi pentru. 
Vom trece la dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi, si incepem cu punctul 1: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Blajel pe anul 
2021;  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 4606/18.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 4736/23.11.2021 
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- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 
dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa 
dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe 

semestrul I al anului scolar 2021 - 2022; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 4607/18.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 4770/24.11.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct?  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1, cap. IV a HCL nr. 46/2021 

pentru stabilirea nivelului taxelor si impozitelor pentru anul 2022; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 4608/18.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 4737/23.11.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 

dl Fagadar Ioan: daca nu mai sunt interventii, o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi “pentru” 
4. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Blajel 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 4609/18.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 4250/18.11.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa 
dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 8 voturi ”pentru” si 1 abtinere (Boesan Mihai) 
5. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii pentru analiza oportunitatii 

achizitionarii unui imobil precum si pentru negocierea pretului in vederea 
amenajarii/construirii unei capele mortuare in comuna Blajel; 

Inițiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4610/18.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic) nr. 4771/24.11.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, rog colegii sa faca 
propuneri cu privire la nominalizarea consilierilor locali in aceasta comisie 
dl Costin Nicolae il propune pe dl Man Adrian 
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dl Vandor Cosmin il propune pe dl Fagadar Ioan 
dl Nistor Ionut il propune pe Andrei Nicusor 
dl Fagadar Ioan – nu mai suint alte propuneri? Sunteti de acord ca votul sase desfasoare deschis? 
Supun la vot aceste nume 
se aproba cu unanimitate de voturi 
dl Fagadar Ioan - o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, cuprinzand si persoanele desemnate 
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
6. Proiect de hotărâre privind celebrarea Zilei Nationale a Romaniei; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4744/23.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ) nr. 4772/24.11.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar 
sa dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice la faza Studiu de 

Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuui de investitii 
„Extindere si reabilitare Scoala Gimnaziala, localitatea Blajel, jud Sibiu”; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4750/24.11.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 4773/24.11.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 24.11.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct?  
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  
-  Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  

 
Ordinea de zi este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 
Dl Boesan Mihai – imi puteti explica de ce pe instiintarile de plata privind apa nu este inserat 
indexul vechi si cel nou? 
Dl Primar – pentru ca nu suntem in situatia de a factura acest serviciu. Aceasta taxa este una locala, 
chiar daca ea se raporteaza la consumul de apa inregistrat pe apometre, nu poate fi asimilata unei 
prestari de servicii ca sa o fiscalizam ca pe un tarif raportat la idex nou /vechi. Am mai explicat 
acest lucru, cetatenilor dar ...   
Dl Fagadar Ioan – daca nu mai sunt luari de pozitie, va multumesc pentru participare si declar 
sedinta inchisa! 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1800. 

Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fagadar Ioan                       Ioana Ghiorghe 


