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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 16.09.2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 

D-l Primar – Bună ziua! Multumesc ca ati raspuns invitatiei mele! Pe scurt, incerc sa 
va explic rationamentele pentru care am optat pentru convocarea unei sedinte extraordinare: 
in primul rand un email venit de la administratia finantelor publice ne-a reamintit faptul ca 
dupa rectificarea bugetului de stat, unitatile administrative teritorile au un termen de 30 de 
zile sa procedeze la rectificarea bugetului propriu iar convocarea unei sedinte ordinare ar fi 
impins termenul peste cele 30 de zile. Apoi doamna secretar mi-a reamintit ca mandatul 
presedintelui a expirat si trebuie ales un nou presedinte de sedinta asa ca avem primul punct 
cu acest obiect. 

Pe de alta parte, va rog sa admiteti sa mai cuprindem pe ordinea de zi inca un proiect 
de hotarare prin care sa actualizam indicatorii tehnico-economici la proiectul de 
bransamente apa pe str. Scolii. Dau acum cuvantul doamnei secretar….. 

Dna Secretar - constat că şedinţa extraordinară de astăzi, 16 septembrie 2019, este 
statutară, fiind prezenţi 10 consilieri din totalul de 11. Lipsesc domnul consilier Mihut 
Bogdan. 

Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia 
nr. 135/12.09.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data. La data de 
13.09.2019 a fost inregistrat sub nr. 4949 referatul de aprobare a proiectului de hotarare 
privind „actualizarea indicatirilor tehnico – economici ai obeictivului de investitii 
Bransamente apa, str. Scolii, loc. Blajel” prin care s-a solicitat completarea Anexei 
Dispozitiei nr. 135/2019, in sensul introducerii pe ordinea de zi a sedintei si a acestui 
proiect. A fost emisa in acest sens Dispozitie nr. 136/2019. 

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 si comisiilor de 
specialitate ale consiliului local. 

O sa va rog sa faceti propuneri pentru presedinte de sedinta si supleant. 
Dl Fagadar – suspendam cateva minute sedinta pentru discutiile pe comisii, intrucat azi am 
hotarat sa le tinem …. 
Sedinta se reia la ora 1715min  
dl Horhoi Nicolae  - Conform discutiilor din comisii sunt propus presedinte de sedinta 
pentru urmatoarele 3 luni. Am votul tuturor colegilor prezenti, ca atare apreciez ca pot 
prelua conducerea sedinte si o vom parcurge procedural. Supun la vot Ordinea de Zi, care 
cuprinde 3 proiecte de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Horhoi Nicolae : sa trecem la dezbaterea punctul nr. 2, intrucat punctul 1 e epuizat… 
  

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
  
Initiator: Primarul comunei Blajel 
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- Referat de aprobare nr. 4922/12.09.2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 4941/13.09.2019 (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 Horhoi Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii „Bransamente apa str. Scolii in localitatea 
Blajel, cu modificarea corespunzatoare a alin. (2) al HCL nr. 22/15.04.2019,  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4948/13.09.2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 4953/16.09.2019 (viceprimar)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 16.09.2019 

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

Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Horhoi Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” 
 
dl Horhoi Nicolae: Dacă nu mai sunt intervenții cu privire la ordinea de zi, declar ședința 
închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,40. 

 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
Horhoi Nicolae                 Ioana Ghiorghe 
 


