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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii al 

comunei Blăjel pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2021, 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 2 al ordinii de zi, 

intocmit de Primarul Comunei Blajel, inregistrat sub nr. 1484/09.04.2021 prin care se solicita 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Blajel pentru anul 2021, 

Avand in vedere raportul nr. 1549 din 14 aprilie 2021 al compartimentului financiar 
contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva, ca si compartiment de resort si avizul comun al 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 14 aprilie 2021, prin 
care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de faptul ca, urmare a publicarii pe site-ul primariei a anuntului inregistrat sub 
nr. 1199/23.03.2021 privind afisarea proiectului de buget, nu au fost inregistrate contestatii sau 
propuneri si sugestii cu valoare de recomandare la proiectul de buget propus de ordonatorul de 
credite,  

Văzând Legea nr. 15/08.03.2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, 
În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 4 alin 
(1), art. 19 alin (1) lit.”a”, art. 20 alin. (1) lit. „a”, art. 26 alin (2*1) și art. 39 alin (6) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

În temeiul prevederilor art. 87 si 88, ale art. 129 alin (2) lit.”b” coroborat cu alin (4) lit „a”, 
art. 139 alin (3) lit. „a”, art. 155 alin (4) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Blăjel, pentru anul 2021, pe 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrată din prezenta hotărâre 
 

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului precedent, dupa cum urmeaza: 
 in vederea acoperirii golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare, cu suma de 
250.000 lei,  
 pentru acoperirea golului de casa a sectiunii de functionare pentru finantarea cheltuielilor 
de asistenta sociala, cu suma de 18.960 lei si  
 pentru  finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare, cu suma de 2.125.000 lei, 
conform Anexei nr. 2 care face parte integrată din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de 
finantare precum si fisele obiectivelor de investitii (anexele 14 si 15), conform Anexei nr. 3 care 
face parte integrată din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentele funcționale din subordine va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 
 

Art. 5. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartiment financiar - contabil şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
Nistor Ionut Gheorghe                   Secretar general 
                                      Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 22/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 15 aprilie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (Vandor Mihai, Roman Alina, Boesan 
Mihai) si 2 abtineri (Man Adrian, Vandor Alin ) din numărul total de 11 consilieri in functie  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 22/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 15/04/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 16/04/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 26/04/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică 17/04/2021  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz  Max 01/05/2021 


