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COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificarii Anexei nr. 2 a HCL 22/2021 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 22 iunie 2021 
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind modificarea listei 

obiectivelor de investitii pe anul 2021 intocmit de Primarul Comunei Blajel, inregistrat sub nr. 
2295/17.06.2021, aflat la pozitia nr 1 a ordinii de zi a sedintei extraordinare, prin care se propune 
modificarea denumirii obiectivului de investitii cuprins la pozitia nr. 3 a anexei nr. 2 a HCL nr. 
22/2021, 

Analizand raportul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite, resurse umane, arhiva  
inregistrat sub nr. 2305 din 18 iunie 2021 si avizul comun al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din 
data de 22 iunie 2021 prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare, 

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. 23 alin (2) lit „f” si 
art. 46 alin (2) lit „b” din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit „b”, coroborat cu alin (4) lit. „d” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă modificarea pozitiei nr. 3 a Anexei nr. 2 a HCL nr. 22/2021, in sensul 

schimbarii denumirii obiectivului de investitii din “achizitiei autoutilitara” in “achizitie autovehicul”, 
anexa 2 urmand a avea continutul prevazut in Anexa nr. 1 a prezentei hotarari.  

  (2) Urmare a modificarii mentionate la alineatul precedent se va modifica corespunzator 
si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, cuprins in Anexa 3 a HCL 
nr. 22/2021, avand continutul prevazut in Anexa nr. 2 a prezentei hotarari. 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentul financiar contabil din subordine, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele 
normative în materie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
          Fagadar Ioan                          Secretar general 
                                     Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
Nr. 39/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinara din data de 22 iunie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” (Roman Alina, Vandor Mihai, Boesan Mihai) 
si 1 abtinere (Vandor Alin)  din numărul total de 11 consilieri in functie  


