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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 23 decembrie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
D-na Secretar – Bună seara!  
Consiliul Local al comunei Blajel a fost convocat prin Dispoziţia Primarului comunei Blajel nr. 
250/16.12.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  
Prin Dispozitia Primarului nr. 254/20.12.2021 s-a propus suplimentarea proiectului ordinii de zi, cu 
doua noi proiecte de hotarare, respectiv:  
- Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozitiei nr. 253/20.12.2021 privind suplimentarea si 
rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
si Proiect de hotărâre privind adoptarea unor masuri care sa conduca la utilizarea eficienta a 
amplasamentului obiectivului de investitii „Construire sala de sport scolara, sat Blajel, str. Scolii 
nr. 75, comuna Blajel, judetul Sibiu”, finantat prin CNI; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

Rapoartele compartimentelor de specialitate au fost elaborate pana la data stabilita prin actul 
administrativ de convocare si adresa nr. 4968.2/16.12.2021, respectiv cele inscrise la pozitiile 6 si 7, 
pana la data tinerii sedintei pe comisii.  
 Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 

Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 23 decembrie 2021, este statutară, fiind prezenţi 9 
consilieri locali din cei 11 consilieri in functie. Lipseste dl consilier Man Adrian si domnul consilier 
Costin Nicolae, care cu aplicarea art. 137 alin 5 au anuntat imposibilitatea prezentarii la sedinta. 

 In cadrul sedintelor comisiilor de specialitate din 22 decembrie 2021, au fost avizate cele 7 
proiecte de hotărâre supuse dezbaterii si inscrise pe Ordinea de zi.  

Potrivit regulamentului supun la vot procesele verbale ale sedintei ordinare din 25 noiembrie 
2021 si extraordinare din 15 decembrie 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. 

Dau cuvantul dlui presedinte: 
Fagadar Ioan – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 7 proiecte de hotărâri si 2 
informari,  
- 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 aprobarea volumului maxim si a modalitatii de 
valorificare a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica 
administrat de catre Ocolul Silvic Medias, in anul 2022;  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 4983/16.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva)  nr. 5072/21.12.2021 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 22.12.2021 

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.  
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- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
 

2. Proiect de hotarare privind nominalizarea a doi consilieri locali in vederea 
numirii lor in comisia de evaluare a performantelor profesionale, pentru anul 
2021, ale secretarului general al comunei; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 4984/16.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment resurse umane) nr. 5073/21.12.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3din 22.12.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct? Faceti va rog nominalizari privind membri 
comisiei 
dna secretar –  dl presedinte intervin pentru a face precizarea ca voi trimite pe e-mail atat 
Metodologia din 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, aprobata prin Anexa 6 a Codului administrativ cat si fisa 
individuala, pentru persoanele nominalizate 
dl Vandor Mihai – eu nu mi-am terminat treaba nici pe anul trecut, dna secretar, dar sa stiti ca nu a 
fost cu intentie. Pur si simplu am uitat.... 
dl Virca - il propun atunci tot pe dl Mihai Vandor, ca sa-si termine treaba.... 
dl Vandor Cosmin – eu il propun in lipsa pe dl Costin Nicoale 
dna secretar – tot aceeasi componenta a avut comisia si pentru anul de activitatea 2020 iar 
nominalizarea a avut in vedere faptul ca, in cea mai mare parte a anului 2020, consilierii cu mandat 
nou nu au avut ocazia sa cunoasca indeapropape activitatea desfasurata de secretar; eu zic sa dati 
sansa si consilierilor care si-au inceput mandatul sa-si exercite dreptul la opinie... 
dl Vandor Cosmin – in cazul asta, il propun pe dl Vandor Alin 
dl Fagadar – mai sunt si alte propuneri? Daca nu mai sunt o rog pe dna secretar sa dea citire 
hotararii cu cele doua nominalizari 
Dna secretar –  Dă citire hotărârii. 
dl Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi „pentru”  
 

3. Proiect de hotarare privind propunerea de exceptare  de la plata procentului 
pentru constituirea fondului de accesibilitate a padurilor, la nivelul fondului 
forestier proprietate publica, administrat de Ocolul Silvic Tarnaveni pentru anul 
de productie 2022;  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 4985/16.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contencios) nr. 5074/21.12.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 22.12.2021 

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 aprobarea intocmirii unui raport de evaluare, de 
catre o expert evaluator ANEVAR a imobilului inscris in CF nr 101404 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 4986/16.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic contecios) nr 5076/21.12.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 22.12.2021 

dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct?  
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Dl Vandor Alin – daca legea nu impune intocmirea unui astfel de raport, de ce sa dam bani pe acest 
serviciu, nu-i vad relevanta... 
Dna secretar – va inteleg punctul de vedere; la fel am privit si eu aceasta chestiune; se intalneste 
cererea cu oferta insa in urma consultarii, atat cu reprezentatii Institutiei Prefectului de la Directia de 
verificare a legalitatii cat si practica altor unitati administrativ teritoriale din tara, se pare ca aceasta 
procedura, face ca pretul oferit de catre autoritatea sa apara ca fiind obiectiv intrucat se poate face 
dovada ca nu oferi cu mult peste pretul practicat pe piata libera... 
Dl Vandor Alin – insa asa cum a consemnat si comisia, pretul solicitat de vanzator este totusi 
rezonabil, foarte apropiat de alte tranzactii de care stiu, in zona apropiata.... mi se par bani aruncati  
dl Fagadar Ioan - daca nu sunt alte 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 (Vandor Alin) 
 

5. Proiect de hotarare completarea denumirii obiectivului de investitii aflat la 
pozitia nr. 15 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 22/2021 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 2022; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare nr. 4987/16.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 5075/21.12.2021   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 22.12.2021 

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”  
 

6. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozitiei nr. 253/20.12.2021 privind 
suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5056/20.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 5085/22.12.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 22.12.2021 

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 adoptarea unor masuri care sa conduca la utilizarea 
eficienta a amplasamentului obiectivului de investitii „Construire sala de sport 
scolara, sat Blajel, str. Scolii nr. 75, comuna Blajel, judetul Sibiu”, finantat prin 
CNI; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5057/20.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 5086/22.12.2021  
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 22.12.2021 
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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 7 voturi „pentru” si 2 voturi “impotriva (Boesan Mihai si Vandor 
Mihai) 

 
Ordinea de zi mai cuprinde si cele doua informari de care am luat act, pentru stabilirea retelei 
scolare vom astepta avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean, urmand sa o aprobam in 
sedinta iar raportul intermediar al comisiei de analiza s-a concretizat deja prin adoptarea proiectului 
de hotarare privind intocmirea raportului de evaluare a imobilului, cu aceste informari ordinea de zi 
este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 
Dl Fagadar Ioan – daca nu mai sunt luari de pozitie, va multumesc pentru participare si declar 
sedinta inchisa! 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17 48. 
 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fagadar Ioan                       Ioana Ghiorghe 


