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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 

Local Blajel, aprobat prin HCL nr. 10/25.02.2021 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2021 
Luand act de initiativa legislativa formulata de grupul de consilieri PNL, in aplicarea art 136 alin (1) si 

art. 211 din OUG nr. 57/2019, inregistrata sub nr. 1424/05.04.2021, care insoteste nota de fundamentare/ 
referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, privind modificarea si 
completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local, aprobat prin HCL nr. 10/2021,  

Analizand raportul secretarului general inregistrat sub nr. 1519 din 13 aprilie 2021 al si avizul comun al 
comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre, din data de 14 aprilie 2021,  

Vazand prevederile art. 123 alin (4) lit. „b” si ale art. 139 alin (10) din OUG nr. 57/2019,   
 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. 28 alin (4) din Anexa Ord nr. 25/2021,  
În temeiul prevederilor art. 129 alin (3) lit „a”, art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  Se modifica si completeaza art. 40 alin (13) din Regulamentul de organizare si functionare al 
Consiliului Local Blajel, anexa a HCL nr. 10/2021, dupa cum urmeaza:  

« (13) Abţinerile se numără la voturile împotrivă. Atat abtinerile cat si voturi “impotriva” vor trebuie 
intotdeauna justificate si consemnate in procesul verbal”. 

Art. 2.  Consiliul Local va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea 
dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Sibiu 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. 26/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 15 aprilie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (Vandor Mihai, Roman Alina, Boesan Mihai, Man 
Adrian, Vandor Alin ) din numărul total de 11 consilieri in functie  
 


