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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Blajel în şedinţă extraordinară, de indata, la data 
de 5 ianuarie 2022 

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

12/04.01.2022 
In conformitate cu prevederile art. 133 alin (2) lit „a”, art. 134 alin (4) 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”, art. 191 alin (1) lit. “b”: 

 
DISPUNE: 

 
Art. unic. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Blăjel la şedinţa extraordinară, de 
indata, în ziua de miercuri, la data de 05 ianuarie 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 
extraordinre. 

(4) Membrii Consiliului Local sunt invitati sa formuleze si depuna amendamente 
asupra proiectului de hotarare, pana la data de 05.01.2022, ora 16.00. 
 
Emisă la Blăjel la 04 ianuarie 2022  
Nr. 1 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
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Anexa Dispozitiei nr. 1/2022 

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

Blajel din data de 5 ianuarie 2022 
 

1. Proiectului de hotărâre privind deblocarea si utilizarea excedentului 
bugetar al anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casa; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)   
Temei legal: Ordinul nr. 1536/2021, art. 58 alin (1) lit „b” 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 
 

2. 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)   
Temei legal: Ordinul nr. 1536/2021, art. 58 alin (1) lit „c” 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  
 

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea partiala a 
excedentului bugetar al anului 2021; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)   
Temei legal: Ordinul nr. 1536/2021, art. 58 alin (1) lit „a” 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  
 

 
Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
 


