
AN TIP 

SEDINTA/DATA 

NR PROIECT DE 

HOTARARE 

 CONTINUT PROIECT DE HOTARARE Vor necesar observatii 

2020 Sedinta 

ordinara din 

19 aprilie 

2647.1/18.05.2020 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”  

Majoritate 

absoluta 

HCL 34 

2598/11.05.2020 
 

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru I al 
anului 2020; 

Majoritate 

absoluta 

HCL 33 

2597.1/11.05.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna 
Blăjel, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020 

Majoritate 

simpla 

HCL 32 

2596.1/11.05.2020 privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2020 Majoritate 

absoluta 

HCL 31 

2593.1/11.05.2020 privind modificarea pretului de vanzare a masei lemnoase  
aprobat prin HCL nr. 70/2019 

Majoritate 

simpla 

amanat 

2595.1/11.05.2020 stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale precum si a 
taxelor speciale, pentru anul fiscal 2021 

Majoritate 

absoluta 

HCL 30 

 2594.1/11.05.2020 
 

privind modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 29 

2592.1/11.05.2020 Privind insușirea Raportului Primarului comunei Blăjel privind 
starea economică, socială și de mediu a comunei pentru anul 
2019 

Majoritate 

simpla 

HCL 28 

2591.1/11.05.2020 privind aderarea Comunei Blajel la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „Cibinium”;  

Majoritate 

absoluta 

HCL 27 

2590.1/11.05.2020 privind adoptarea unor masuri financiar fiscale Majoritate 

absoluta 

HCL 26 

2589.1/11.05.2020 privind alegerea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 
Blăjel, pentru următoarele 3 luni; 

 

Majoritate 

absoluta 

HCL 25 

Sedinta 1720.1/06.03.2020 privind atestarea la domeniul public al unitatii administrativ Majoritate HCL 24 



ordinara 16 

martie 

teritoriale, comuna Blajel  a imobilului teren identificat in CF 
100124 (CF vechi 2306) Blăjel, nr. top. 1272/1/2 si a imobilului 
teren identificat in CF 100125 Blajel (CF vechi 2306) sub nr. top. 
1288 – 1292/1 

calificata 

1719/06.03.2020 privind predarea amplasamentului constituit din teren, liber de 
orice sarcini, destinat obiectivului proiect – pilot „Construire 
Sala de Sport scolara, sat Blajel, str. Scolii nr. 75, comuna Blajel, 
jud. Sibiu”, pe perioada realizarii investitiei, pe baza de protocol, 
catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 
prin Compania Nationala de Investitii 

Majoritate 

absoluta 

HCL 23 

1718.1/06.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investiții „Construire teren sintetic multisport, sat Blăjel, 

judeţul Sibiu”  

Majoritate 

absoluta 

HCL 22 

1717.1/06.03.2020 privind desemnarea unui consilier local in comisia de evaluare a 
ofertelor depuse in cadrul procedurii de vanzare aprobata prin 
HCL nr. 60/2019 

Majoritate 

simpla 

HCL 21 

 1716.1/06.03.2020 privind modificarea Listei obiectivelor de investitii, Anexa la 
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Blăjel pentru anul 
2020 

Majoritate 

absoluta 

HCL 20 

Sedinta 

ordinara din 17 

februarie 

486/10.02.2020 privind contractarea serviciilor de consultant si reprezentare juridica in 
dos 98/85/2020 pe rolul Tribunalului Sibiu 

 

Majoritate 

simpla 

HCL 19 

485/10.02.2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de 
urgenta, stabilirea criteriilor de performanta privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă si actualizarea Regulamentului acestuia 

Majoritate 

simpla 

HCL 18 

484/10.02.2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 17 

483.1/10.02.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei 
Blăjel pentru anul școlar 2020 - 2021 

 HCL 16 

482.1/10.02.2020 privind aprobarea principalelor manifestări culturale și sportive 
care se vor defășura în comuna Blăjel, în anul 2020 

Majoritate 

simpla 

HCL 15 

481.1/10.02.2020 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor Majoritate HCL 14 



de investitii al comunei Blăjel pentru anul 2020 absoluta 

Sedinta 

ordinara din 29 

ianuarie 

335.1/29.01.2020 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru anul 2020, tarife 
aferente unor activitati din componenta serviciului de salubritate, 
prin atribuire directa, prevazute in Anexa 6 la contractul de 
delegare a gestiunii  prin atribuire directa nr. 1/1.04.2009 – 
364/27.04.2009, forma actualizata iulir 2015, a mandatarii 
reprezentantului comunei de a vota „pentru” majorarea tarifelor 
in Adunarea Generala a Asociatiilor ADI Eco Nord  precum si 
stabilirea nivelului taxei de salubrizare datorata de persoanele 
fizice pentru anul 2020, prin modificarea anexei HCL nr. 
31/2019 

Majoritate 

absoluta 

HCL 13 

298.1/28.01.2020 privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
pentru  anul  2020 

 HCL 12 

162.1/20.01.2020 privind solutionarea cererii privind accesul pe proprietatea 
publică sau privată a comunei Blajel, în vederea instalării, unor 
elemente de infrastructură necesare susţinerii reţelelor de 
comunicaţii electronice, formulata de RDS&RSC punct de lucru 
Medias 

Majoritate 

absoluta 

retras 

166.1/20.01.2020 privind aprobarea aderarii Comunei Blajel la Cooperativa “E`-a-

noastra- a Viisoreniilor Societate Cooperativa 

Majoritate 

absoluta 

HCL 11 

165.1/20.01.2020 privind aprobarea Planului de actiune si a lucrarilor de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore 
apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru 
anul 2020 

Majoritate 

simpla 

HCL 10 

164/20.01.2020 privind aprobarea numărului maxim de persoane care pot fi 
încadrate cu contract individual de muncă în funcția de asistent 
personal al persoanei cu handicap, în anul 2020.  

Majoritate 

simpla 

HCL 9 

163.1/20.01.2020 modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 8 

161.1/20.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare dispensar 

medical uman, loc. Păucea, comuna Blăjel, judeţul Sibiu”  

Majoritate 

absoluta 

HCL 7 

160.1/20.01.2020 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru IV al Majoritate HCL 6 



anului 2019; 
 

absoluta 

Sedinta 

extraordinara 

din 8 ianuarie 

46.1/07.01.2020 
 

privind solutionarea somatiei Institutiei Prefectului nr. 
68/06.01.2020;  

Majoritate 

simpla 

HCL 5 

21.1 /06.01.2020 privind validarea modificarilor intervenite in bugetul local al 
anului 2019, prin emiterea Dispozitiei Primarului nr. 
202/23.12.2019, pentru rectificarea bugetului local 

Majoritate 

absoluta 

HCL 4 

20.1 /06.01.2020 privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 
2019 

Majoritate 

absoluta 

HCL 3 

19.1 /06.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 
local, a deficitului secțiunii de dezvoltare 

Majoritate 

absoluta 

HCL 2 

45.1/07.01.2020 privind alegerea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 
Blăjel, pentru următoarele 3 luni 

Majoritate 

absoluta 

HCL 1 

2019 Sedinta 

ordinara din 12 

decembrie 

6431.1/11.12.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea 
procedurii de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor care 
nu fac obiectul inmatricularii, la nivelul unitatii administrativ 
teritoriale, comuna Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 71 

6253.1/05.12.2019 
 

privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă propus a 
se valorifica din fondul forestier proprietatea comunei Blăjel, 
administrat de Ocolul Silvic Medias precum și modul de 
valorificare, pentru anul 2020 

Majoritate 

absoluta 

HCL 70 

6252.1/05.12.2019 
 

privind modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 69 

6251.1/05.12.2019 
 

privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2019 
 

Majoritate 

absoluta 

HCL 68 

Sedinta 

extraordinara 

din 2 

decembrie 

6142.1/28.11.2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna 
Blăjel, pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020 

Majoritate 

simpla 

HCL 67 

6119.1/28.11.2019 desemnarea domnului Marius Marginean, primar al comunei 
Blajel, ca responsabil sa reprezinte localitatea in relatia cu AFIR, 
in derularea contractului de finantare nr. C 
0720000T240873400017 din 18.06.2009 

Majoritate 

simpla 

HCL 66 

Sedinta 5960.1/14.11.2019 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului Majoritate HCL 65 



ordinara din 14 

noiembrie 

 inscris in CF 100022 Blajel absoluta 

5684.1/08.11.2019 privind completarea Anexei la HCL 61/2012, actualizata prin 
HCL 27/2018 

Majoritate 

simpla 

HCL 64 

5860.1/08.11.2019 privind propunerea de reducere a procentului pentru constituirea 
fondului de accesibilitate a padurilor 

Majoritate 

simpla 

HCL 63 

 5786.1/08.11.2019 privind exprimarea acordului de principiu in vederea asocierii 
Comunei Blăjel prin Consiliul Local Blajel, cu unităţile 
administrativ teritoriale: Municipiului Mediaş Comuna Alma, 
Comuna Aţel, Comuna Axente Sever, Comuna Biertan, Comuna 
Brateiu, Oraşul Copşa Mică, Comuna Dârlos, Oraşul 
Dumbrăveni, Comuna Moşna, Comuna Şeica Mică, Comuna 
Târnava şi Comuna Valea Viilor în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de transport public local prin curse regulate 

Majoritate 

absoluta 

HCL 62 

5785.1/08.11.2019 privind constituirea echipei mobile care sa realizeze intervenţia 
de urgenţă în cazurile de violenţă domestica 

Majoritate 

simpla 

HCL 61 

5784.1/08.11.2019 pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren 
identificat prin CF Blajel nr. 100626, top. 1395/1/1/1/1/1/1/4 in 
suprafata de 2926 mp, proprietate privata a comunei Blajel 

Majoritate 

calificata 

HCL 60 

5783.1/08.11.2019 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru III al 
anului 2019; 

Majoritate 

absoluta 

HCL 59 

5782.1/08.11.2019 privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2019 Majoritate 

absoluta 

HCL 58 

Sedinta 

extraordinara 

din 14 

octombrie 

5323.2/09.10.2019 privind completarea Anexei HCL nr. 47/2019 si a  HCL nr. 
15/2001 privind inventarul bunurilor aparținând domeniului 
public al UAT Blăjel,  

Majoritate 

calificata 

HCL 57 

5322.1/09.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 17 Valea 
Lunga - Paucea”  

Majoritate 

absoluta 

HCL 56 

Sedinta 

ordinara din 2 

octombrie 

5209/01.10.2019 privind completarea si modificarea HCL nr. 42/2019 
 

Majoritate 

calificata 

HCL 55 

5133.1/26.09.2019 privind aprobarea participarii comunei Blăjel, prin Asociatia Majoritate HCL 54 



„Colina” Blajel la proiectul ”Crosul Toamnei” editia IV simpla 

5119.1/26.09.2019 
 

privind aprobarea modificării și completării Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire 
directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 
2015,  

 HCL 53 

 5089.1/23.09.2019 
 

privind modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 52 

5088.1/23.092019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
 

Majoritate 

absoluta 

HCL 51 

Sedinta 

extraordinara 

din 16 

septembrie 

4948/13.09.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investitii „Bransamente de apa in localitatea 
Blajel, str. Scolii”  

Majoritate 

absoluta 

HCL 50 

4922.1/12.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Majoritate 

absoluta 

HCL 49 

4923.1/12.09.2019 
 

privind alegerea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 
Blăjel, pentru următoarele 3 luni 

Majoritate 

absoluta 

HCL 48 

Sedinta 

extraordinara 

din 22 august 

4572/19.08.2019 modificarea elementelor de identificare ale străzilor aparținând 
domeniului public al UAT Blăjel, aprobate prin HCL nr. 15/2001 
si completată prin HCL nr. 17/2013 si HCL nr. 11/2018 

Majoritate 

absoluta 

HCL 47 

 Sedinta 

ordinara din 13 

august 

4506*/06.08.2019 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 46 

4505*/06.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare a 
Consiliului Local Blajel 

Majoritate 

absoluta 

HCL 45 

 
4504*/06.08.2019 
 

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand 
domeniului public al UAT, ca urmare a finalizarii unor obiective 
de investitii 

Majoritate 

absoluta 

HCL 44 

4503*/06.08.2019 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Majoritate 

absoluta 

HCL 43 

Sedinta 

ordinara din 24 

iulie 

 
4217*/16.07.2019 
 

privind includerea imobilului identificat in CF 104063 sub nr. top. 
117, situat administrativ in localitatea Paucea, in domeniul privat al 
unitatii administrative teritoriale, comuna Blajel  

Majoritate 

calificata 

HCL 42 

 
4216*/16.07.2019 

privind modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Blajel 

Majoritate 

simpla 

HCL 41 



 

 
 
4215*/16.07.2019 
 

Privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru II al 
anului 2019 

Majoritate 

absoluta 

HCL 40 

 
4214*/16.07.2019 

privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Blăjel 
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul 
de Dezvoltare și Investiții instituit prin O.U.G 114/2018 pentru 
investiția  „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, 
județul Sibiu”  

Majoritate 

absoluta 

HCL 39 


