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PROCES VERBAL 
 
 Incheiat azi 31 mai  2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Blajel. 

Sedinta incepe la ora 17.00. 

 
Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei Primarului nr.136/2016 si a Convocatorului 

inregistrat sub nr. 2036/26.05.2016. 
Convocarea s-a facut prin trimiterea convocatorului fiecarui consilier care a semnat pentru primire si 

de asemenea prin afisarea la sediul Primariei. 

Sunt obiectii in legatura cu convocarea? Constat ca nu sunt. 

 

 

Aldea Ioana – secretar delegat 
Sedinta este statutara, fiind prezenti 6 consilieri din totalul de 11 consileri in functie lipseste Manica 

Gheorghe, Roman Ion, Bucur Pompilia , Andrei Ioan Olimpiu si Costin Nicolae, Veres Alexandru. 

 

La sedinta participa , primarul comunei Blajel Roman Toader , d-na Manica Ana – contabila primariei, 

Sorin Costache – inspector. 

 

Ordinea de zi s-a suplimentat cu un .pct si anume “Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractului de inchiriere nr.1197/22.04.2015 prin Act Aditional” 
 

Consiliul local a fost de acord in unanimitate cu  suplimentarea ordinii de zi. 

 
Se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26 aprilie 2016. 
Nu sunt obiectii se supune al vot. Consiliul adopta in unanimitate. 

 

Urmeaza desemnarea presedintelui de sedinta. 
Dupa evidentele nostre urmeaza d-l Vandor Mihai. 

Sunt si alte propuneri? Constat ca nu si supunem la vot aceasta propunere. 

Consiliul adopta in unanimitate hotararea care primeste numarul 31/2016.  
 
Dl Vandor Mihai – presedinte de sedinta 
Da citire ordinii de zi.Consiliul local voteaza in unanimitate ordinea de zi impreuna cu punctul 

suplimentar 



 
Se trece la pct.3 din ordinea zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 

sfarsitul trimestrul I – 2016 . 

 

Se prezinta expunerea de motive si raportul privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de 

functionare si a sectiunii de dezvoltare la data de 31.03.2016, de catre d-na contabil Manica Ana.  

 

Dl Vandor Mihai  – presedinte de sedinta 
Mai sunt si alte si alte intrebari? Constat ca nu sunt si supun la vot acest pct.din ordinea de zi. 

Consiliul Local  adopta cu 6 voturi « pentru » Hotararea nr. 32/2016. 

  
Se trece la pct suplimentar de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea 

prelungirii contractului de inchiriere nr.1197/22.04.2015 prin Act Aditional. 
 

Se prezinta raportul la acest proiect de hotarare  inregistrat sub nr. 2080/30.05.2016 intocmit de 

compartimentul taxe si impozite din aparatul de specialitate a primarului comunei Blajel. 

 

Vandor Nicolae – consilier 
Este bine sa se prelungeasca, atata timp cat prin prelungire se aduce un venit bugetul local. 

 

Nu au mai fost si alte discutii si s-a supus aprobarii consiliului local acest pct, suplimentar din ordinea 

de zi. Hotararea a primit nr.33/2016 intrunind un numar de 6 voturi “pentru’. 

 

 

 
 
 

 
Nemafiind discutii sedinta se declara inchisa. 

Sedinta  s-a termina la ora 11.35 
 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta                                          Secretar delegat 
Vandor Mihai                                                                                   Aldea Ioana 

   
 

 
 

 


