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DISPOZIŢIE 

privind completarea Anexei Dispoziției Primarului nr. 1/06.01.2019 
 

Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean, 
In baza notei nr. 44/07.01.2020 prin care se solicita completarea propunerii ordinii 

de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 08.01.2020 
in temeiul art. 155 alin (1) lit. “b”, art. 191 alin (1) lit. “b”: 

 
DISPUNE: 

 
Art. unic. (1) Se aproba completarea Anexei nr. 1 a Dispozitiei nr. 1/06.01.2020, in sensul 
adaugarii, a doua pozitii noi, dupa cum urmeaza:  

4. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni; 

5. Proiect de hotărâre privind solutionarea somatiei Institutiei Prefetului nr. 
68/06.01.2020; 
 
astfel că, anexa Dispoziției Primarului nr. 1/2020 va avea următorul conținut: 

 
PROIECT ORDINE DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 

LOCAL BLAJEL, CONVOCATA PENTRU DATA DE 8 IANUARIE 2020 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Temei legal: Ordinul nr. 3751/13.12.2019, art. 65 alin (1) din Legea 273/2006 privind 
finanțele publice locale, art. 129 alin (2) lit. „b”, alin (4) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ  

2. Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al 
anului 2019; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Temei legal: art. 58 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 129 
alin (2) lit. „b”, alin (4) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
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3. Proiect de hotărâre privind validarea modificarilor intervenite in bugetul 
local al anului 2019, prin emiterea Dispozitiei Primarului nr. 202/23.12.2019, privind 
rectificarea bugetului local 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Temei legal art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe 
anul 2019, art. 87, art. 129 alin (1), alin (4) lit. “a”, ale art. 155 alin (1) lit. „c”, coroborat 
cu alin. (4) lit. „a” si ale art. 196 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Temei legal art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
Blăjel aprobat prin HCL nr. 45/13 august 2019, coroborat cu art. 123, art. 129 alin. (2) lit. 
„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

5. Proiect de hotărâre privind solutionarea somatiei Institutiei Prefectului nr. 
68/06.01.2020; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Temei legal, art. 200, art. 249 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
art. 1 alin (8) si art. 3 alin (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ 

 
Întrebări, interpelări, diverse. 

 
Emisă la Blăjel la 07.01.2020 
nr. 2 
 
Primar,          Secretar general,  
Marius Mărginean         Ioana Ghiorghe 
 
 
 
 
 
 


