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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 02.12.2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună ziua! Mulțumim domnilor consilieri că au dat curs invitației noastre. 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 2 decembrie 2019, este statutară, fiind prezenţi 7 consilieri 
din totalul de 11. Lipsesc domnii consilieri Fagadar Ioan, Fogorosi Stefan, Mihut Bogdan si 
Vandor Mihai. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
184/27.11.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Rapoartele de specialitate au fost elaborate in termen. 

Dna secretar: Ii predau lucrarile sesiunii de azi domnului Horhoi Nicolae, desemnat presedinte de 
sedinta prin HCL nr. 48/2019. 
dl  Horhoi Nicolae - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 2 proiecte de hotărâri.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
dl Horhoi Nicolae  : incepem cu  punctul 1 al ordinii de zi, 
  
1. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Marius Marginean, primar al 
comunei Blajel, ca responsabil sa reprezinte localitatea in relatia cu AFIR, in derularea 
contractului de finantare nr. C 0720000T240873400017 din 18.06.2009 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 6119/28.11.2019  
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 6128/29.11.2019   
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Horhoi Nicolae -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 7 voturi ”pentru”  
 

2. Proiect de hotarare aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor 
din învățământul preuniversitar de stat din comuna Blăjel, pentru semestrul II al anului 
școlar 2019-2020 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 6142/28.11.2019  
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 6141/29.11.2019   
dl  Horhoi Nicolae: Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 7 voturi ”pentru” .  
   

dl Horhoi Nicolae, multumim colegilor pentru buna desfasurarea  sedintei, declar ședința închisă. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17,20. 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Horhoi Nicolae                  Ioana Ghiorghe 


