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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Blajel în şedinţă ordinară,  
la data de 31 octombrie 2022 

 
Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean, conform notei inregistrata sub nr. 4995 din 

25 octombrie 2022 
In conformitate cu prevederile art. 133 alin (1), alin (2) lit. “a”, al art. 134 alin (3) lit “a” si 

alin. (5) 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 ordinară, în ziua de luni, la 
data de 31 octombrie 2022, ora 17.00, în Sala de sedinte a Primariei Blajel, pentru dezbatarea si 
aprobarea proiectelor inscrise in anexa la prezenta; 

(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 28 octombrie 2022, ora 13.00. 
 
 
Emisă la Blăjel la 25 octombrie 2022  
Nr. 182 

 
        Primar,         Contrasemneaza  
Marius Mărginean           Secretar general,  
                          Ioana Ghiorghe 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 182/2022 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției 25/10/2022  
2 Comunicarea către prefectul județului  Max 07/11/2022 
3 Aducerea la cunoștință publică  Max 12/11//2022 
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 26/10/2022  
5 Dispoziția devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz  31/10//2022  
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Anexa a Dispozitiei nr. 182/2022 
 

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare Consiliului Local Blajel  
din 31 octombrie 2022 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)   
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Blajel pe anul 2022; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)   
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
 
3. Proiect de hotarare privind modificarea cap VI al anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Local 

nr.  39/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Comunei Blăjel pe anul 2023 
(indexare nivelul taxa datorata pe mijloacele de transport marfa cu masa totala egala sau mai mare 
de 12 tone); 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment taxe si impozite)   
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
înComuna Blăjel, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice)   
Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 
 

 

 
Primar,         Contrasemneaza Secretar general 
Marius Mărginean          Ioana Ghiorghe   

     


