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HOTĂRÂRE 

privind constatarea alegerii domnului Horhoi Nicolae, delegat satesc, reprezentant al 
locuitorilor satului Romanesti, in Consiliul Local al comunei Blajel 

 
Consiliul Local Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2020,  
 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 5097 din 14.12.2020, 

inscris la pozitia nr. 1 a Anexei la Dispozitia Primarului comunei Blajel nr. 163 din 14.12.2020 prin 
care se solicita a se lua act de procesul verbal incheiat la data de 29 noiembrie 2020 in cadrul adunarii 
satesti din localitatea Romanesti pentru alegerea delegatului satesc,  

Avand in vedere raportul nr. 5130 din 16 decembrie 2020 a secretarului general al comunei si 
avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 18 de-
cembrie2020 prin care se propune adoptarea hotararii, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată si ale art. 142 din OUG nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) precum si ale art. 196 alin (1) lit. „a”  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art. unic  Se ia act de alegerea domnului Horhoi Nicolae, in calitate de delegat satesc, pe 
perioada mandatului consiliului local, reprezentant al locuitorilor satului apartinator Romanesti in 
Consiliul Local al comunei Blajel. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
          Costin Nicolae                    Secretar general 
                                                                   Ghiorghe Ioana 
 
 
 
Nr. 78/2020 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2020 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” si 2 voturi “impotriva” (dna Roman Alina si Boesan Mihai) din 
numărul total de 11 consilieri în funcţie 


