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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Blajel în şedinţă extraordinară, la data de 
12 septembrie 2022 

 
Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean, conform notei inregistrata sub 

nr. 3734/07.09.2022 
In conformitate cu prevederile art. 133 alin (2) lit „a”, art. 134 alin (3) lit “b”si 

alin. (5), art. 136 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si  
in temeiul art. 155 alin (1) lit. “b”, art. 191 alin (1) lit. “b”: 

 
DISPUNE: 

 
Art. unic. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Blăjel la şedinţa extraordinară, 
în ziua de luni, la data de 12 septembrie 2022, ora 17.00, în Sala de ședințe a 
Primăriei Blăjel, pentru dezbatarea si aprobarea proiectelor de hotarare inscrise in 
anexa prezentului act administrativ: 

(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, in cadrul 
sedintei extraordinare. 

(4) Membrii Consiliului Local sunt invitati sa formuleze si depuna 
amendamente asupra proiectului de hotarare, pana la data de 09.09.2022, ora 13.00. 
 
Emisă la Blăjel la 07 septembrie 2022  
Nr. 144 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
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Anexa Dispozitiei nr. 144/2022 

 
Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare, a Consiliului Local Blajel 

din data de 12 septembrie 2022 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (secretar general)   

2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 32/2022 (aprobarea 
proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona 
funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi 
a participării Comunei Blajel, în parteneriat, la programul de finanțare I.1.1 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat) 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (secretar general)   

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)   

4. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii “Construire capela mortuara, cm Blajel, sat 
Paucea” 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii) 
 

 
Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                    Ioana Ghiorghe 
 


