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HOTĂRÂRE 

privind suplimentarea si rectificarea bugetului local al comunei Blajel pe anul 2021 
precum si aprobarea utilizarii exedentului bugetar al anului 2020, pentru 

finantarea Sectiunii de Dezvoltare 
 
Consiliul local al Comunei Blăjel, întrunit în ședința extraordinară, de indata, din 

data de 02 iulie 2021, 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 1 al 

ordinii de zi, intocmit de primarul comunei Blajel si inregistrat sub nr. 2419 din 30 iunie 
2021, prin care se solicita aprobarea suplimentarii si rectificarii bugetului local pe anul 
2021 si utilizarea exedentului bugetar,  

Avand in vedere raportul nr. 2434 din 30 iunie 2021 a 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 2 
iulie 2021, prin care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de HCL Blajel  nr. 60/2020 privind aprobarea implementarii proiectului 
“Achizitie echipamente pentru interventie in situatii de urgenta” si HCL nr. 22/2021 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, 

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale 
art. 13, art. 19 alin (1) lit „a” si alin (2) precum si art. 49 alin (4) si (7), art. 58 alin (1) lit. 
„a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,  

În temeiul prevederilor art. 88, art. 129 alin (1), alin (4) lit. “a”, coroborat cu alin 
(7) lit. “h”, art. 139 alin (3) lit “a”, art. 196 alin (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2021, conform Anexei nr. 1 a 

prezentei hotarari, parte integrata din aceasta 
Art. 2. Se aproba imprumutul din excedentul anului 2020, a sumei de 290.700 lei, 

pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă ale secțiunii de dezvoltare în anul 
curent, pentru sustinerea obiectivului de investitii „Achizitie echipamente pentru 
interventii in situatii de urgenta in comuna Blajel” cadrul Masurii M3/6B – Crearea si 
extinderea serviciilor de baza destinate populatiei, urmand ca acesta sa fie reîntregit 
pânǎ la finele anului 2021. 

Art. 3. (1) Se aproba utilizarea sumei de 7.300 lei, din excedentul bugetului local al 
anului 2020, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului mentionat la 
art. 2 din prezenta hotarare. 
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(2) Se modifica in mod corespunzator celor aprobate prin prezenta hotarare, 
Anexa nr. 2 a HCL nr. 22/2021, avand continutul prevazut in Anexa nr. 2 a prezentei 
hotarari.  

Art.4. Se aprobă suplimentarea bugetului local pe anul 2021, cu suma de 290.700 lei, 
conform contractului de finantare C1920074X201373408166/04.06.2020. 

Art.5. Se aproba modificarea 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. 3 a prezentei hotarari. 

Art. 5 Primarul comunei Blăjel, prin compartiment financiar contabil, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 

Art.6. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariablajel.ro 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZA 
Fagadar Ioan              Secretar general 
                     Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 41/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară, de îndatǎ, din data de 2 iulie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru” si 5 abtineri (Vandor Mihai, Roman Alina, 
Boesan Mihai, Vandor Alin) din numărul total de 11 consilieri in functie  

 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 41/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 02/07/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 02/07/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 12/07/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../....//2021 Max. 17/07/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după 
caz 

.../.../2021 
 


