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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 12.12.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 
D-na Secretar – Bună ziua! 
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 12 decembrie 2019, este statutară, fiind prezenţi 9 
consilieri din totalul de 11. Lipsesc domnii consilieri Costin Nicolae si Mihut Bogdan. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
194/05.12.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Proiectele de hotarari insotite de referatele de aprobare au fost trimise 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului si comisiilor de 
specialitate ale consiliului local prin adresa nr. 6255.1/09.12.2019. 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 11.12.2019, fiind avizate 

cele 3 proiecte de hotărâre incluse pe proiectul ordinii de zi, anexa a dispozitiei primarului 
nr. 194 precum si raportul de hotarare nr. 6431.1/11.12.2019 cu care ordinea de zi a fost 
suplimentata iar Rapoartele de specialitate au fost elaborate in termenul stabilit, respectiv 
pana la ora sedintei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din 14 
noiembrie 2019 si al şedinţei extraordinare din data de 02 decembrie 2019 - Sunt observaţii 
cu privire la procesul-verbal? Constat că nu. 

- Supun la vot procesul-verbal. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

- Procesele-verbale au fost aprobate în unanimitate. 
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 astfel 4 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 suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 6251/05.12.2019  
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva) nr. 6430/11.12.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.12.2019 

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 9 voturi ”pentru”  
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 6252/05.12.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si 

taxe, resurse umane, arhiva)  nr. 6429/11.12.2019 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.12.2019 

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 9 voturi ”pentru” .  
  

3. Proiect de hotărâre aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă propus a se 
valorifica din fondul forestier proprietatea comunei Blăjel, administrat de Ocolul 
Silvic Medias precum și modul de valorificare, pentru anul 2020; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 6253/05.12.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 6432/11.12.2019   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.12.2019 

dl Horhoi Nicolae –Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct?– dna 
secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar: Dă citire hotărârii. 
dl  Horhoi Nicolae – daca nu mai sunt alte interventii, supun la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotarare aprobarea Regulamentul pentru reglementarea procedurii de 
inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii, 
aplicabil la nivelul unitatii administrativ teritoriale, comuna Blajel;  
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 6431/11.12.2019 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva)  nr. 6433/11.12.2019 
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 11.12.2019 

Dl Horhoi Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct? 
Dl Horhoi Nicolae –Dna secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Horhoi Nicolae - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 9 voturi ”pentru” 
dl Horhoi Nicolae: am epuizat ordinea de zi si dacă nu mai sunt intervenții, declar ședința 
închisă. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,00. 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Horhoi Nicolae                  Ioana Ghiorghe 


