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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 14.10.2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 

D-l Primar – Bună ziua! Multumesc ca ati raspuns invitatiei mele! Mi am permis sa 
convoc sedinta extraordinara de azi, in considerarea faptului ca ne-a fost comunicat devizul 
general al obiectivului de investitii “Modernizare drum comunal DC 17”, pentru care in 
sedinta ordinara a lunii curente ati aprobat rectificarea bugetului local si implicit 
completarea listei obiectivelor de investitii, prin cuprinderea acestui obiectiv. In conditiile 
in care apreciez ca implementarea acestuia este urgent – pentru a nu avea surprize peste 
iarna – drumul fiind deteriorat, nu am vrut sa mai amanam aceasta dezbatere. 
Punctul 2 de pe ordinea de zi e o consecinta a faptului ca in derularea contractului de 
intabulare a strazilor din comuna, expertul topograf a constatat ca anumite tronsoane pot fi 
integrate strazii Tudor Vladimirescu, si daca tot ne-am intalnit, am cuprins si acest proiect 
de hotarare. 
Dau acum cuvantul doamnei secretar pentru mentiunile procedural aferente acestei 
sedinte….. 

Dna Secretar - constat că şedinţa extraordinară de astăzi, 14 octombrie 2019, este 
statutară, fiind prezenţi 9 consilieri din totalul celor 11 in functie. Lipsesc domnul consilier 
Mihut Bogdan si dl Horhoi Nicolae. Data fiind lipsa presedintelui de sedinta, sesiunea de 
azi va fi prezidata de dl Hancu Gheorghe, suplean desemnat prin HCL nr. 48/2019. 

Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia 
nr. 154/09.10.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Proiectele de hotarare insotite de referatele de aprobare au fost trimise 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului. 
Dl Fagadar – suspendam cateva minute sedinta pentru a lua act de continutul rapoartelor 
compartimentelor,  
Sedinta se reia la ora 1710min  
dl Hancu G  - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 2 proiecte de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Hancu G: sa trecem la dezbaterea punctul nr. 1  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 
obiectivului de investitii “Modernizare drum communal DC 17 Valea Lunga – 
Paucea” 

  
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5322/0910..2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 5343/11.10.2019 (compartiment financiar 

contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva)   
Avizul comisiilor este favorabil 
Daca nu mai sunt  alte observaţii la acest punct, dati citire hotararii 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
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dl Hancu G -  Supune la vot hotărârea.  
- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru”  
 
2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 47/2019 si a HCL nr. 

15/2001 privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Blajel; 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 5323/09.10.2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 5342/11.10.2019 (compartiment financiar 

contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva)   
- Avizul comisiilor este favorabil 

Daca nu mai sunt  alte observaţii la acest punct, dati citire hotararii 

Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Hancu Gheorghe -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 
dl Hancu Gheorghe: Dacă nu mai sunt intervenții cu privire la ordinea de zi, declar ședința 
închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,30. 

 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
Hancu Gheorghe                 Ioana Ghiorghe 
 


