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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local Blajel în şedinţă ordinară  

la data de 20 august 2020 
 

Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean, conform notei inregistrata sub 
nr. 3691/10.08.2020, 

in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin (1) lit ‘a”, alin. (2) 
si alin. (5), art. 136 alin (1) si (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si  

in temeiul art. 155 alin (1) lit. “b” si alin. (3), art. 191 alin (1) lit. “b”: 
 

DISPUNE: 
 

Art. unic. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Blăjel la şedinţa ordinară în 
ziua de joi, la data de 20 august 2020, ora 17.00, în Sala de ședințe a Primăriei 
Blăjel, pentru dezbatarea si aprobarea proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul 
ordinii de zi atasat prezentei. 
(2) Materialele care stau la baza proiectelor de hotarare sunt puse la dispozitia 
consilierilor locali la sediul autoritatii publice locale, str. T. Vladimirescu nr 70, la 
secretarul comunei. 
(3) Proiectele de hotarare initiate de catre Primarul comunei, vor fi analizate si avizate 
de catre toate cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Local. 
(4) Membrii Consiliului Local sunt invitati sa formuleze si depuna amendamente 
asupra proiectelor de hotarari, pana la data de 19 august 2020, ora 15.00. 
 
Emisă la Blăjel la 10.08.2020 
Nr. 74 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                         Ioana Ghiorghe 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 74 /2020 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției 10/08/2020  
2 Comunicarea către prefectul județului 15/08//2020  
3 Aducerea la cunoștință publică 11/08/2019  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 11/08//2019  
5 Dispoziția devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 20/08/2020  
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Anexa la Dispozitia Primarului nr. 74/10.08.2020 

PROIECT ORDINE DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL BLAJEL, 
CONVOCATA PENTRU DATA DE 20.08.2020 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare dispensar medical uman, loc. Păucea, 
comuna Blăjel, judeţul Sibiu”; 

 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)     
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Blajel”; 

 Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii „Construire Gradinita in comuna Blajel”; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil,)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

5. Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de Fundamentare, 
a Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune 
a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de 
sortare Cisnădie”, precum si mandatarea primarului comunei Blajel ca reprezentant al UAT în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru 
aprobarea documentelor mai sus mentionate; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

6. Proiect de hotarare privind privind participarea comunei Blajel, la proiectul ”Crosul 
Toamnei”, ediția V si la proiectul “Maratonul MTB Movilele Blajelului”, editia IV si 
modificarea corespunzatoare a HCL nr. 15/2020;  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (secretar general)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

Primar           Secretar general 
Marius Marginean                     Ioana Ghiorghe 


