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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 13.08.2019 în şedinţa ordinară 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, 13 august 2019, este statutară, fiind prezenţi 10 
consilieri din totalul de 11. Lipseste domnul consilier Mihut Bogdan. 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
122/06.08.2019, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
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. 4508/08.08.2019. 

Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 12.08.2019, fiind avizate 
cele 4 proiecte de hotărâre incluse pe proiectul ordinii de zi, anexa a dispozitiei primarului 
iar Rapoartele de specialitate au fost elaborate in termenul stabilit. 

Potrivit regulamentului supun la vot Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
24 iulie 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 Fogorosi Stefan, desemnat 
presedinte de sedinta. 
  
dl  Fogorosi S - 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 Fogorosi : incepem cu  punctul 1 al ordinii de zi, 
  

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4503/06.08.2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 4512/12.08.2019 (compartiment financiar 

contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva)   
Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi S -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”  
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri 
apartinand domeniului public al comunei Blajel ca urmare a finalizarii unor 
obiective de investitii (str. Lacului si str. Campului) 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4504/06.08.2019 
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- Raport compartiment de specialitate nr. 4511/12.08.2019 (compartiment financiar 
contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva)   
 

dl  Fogorosi : Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 
Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi  - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .  
  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului Local Blajel 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobarenr. 4505/06.08.2019 
- Raport compartiment de specialitate nr. 4519/12.08.2019 (secretar comuna)   

 
Dna secretar: asa cum precizam si la sedintele pe comisii, este posibil ca acest regulament 
sa fie readus in atentia dvs, intrucat termenul stabilit in continutul Codului Administrativ 
pentru elaborarea unui regulament cadru, la nivelul ministerului de resort, nu s-a implinit 
pana la data la care noi aprobam acest regulament... 
dl Fogorosi – nu e nici o problema, vom pune in discutie eventualele modificari atunci cand 
este cazul.  
Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct?– dna secretar, dati citire 
hotararii 
Dna secretar: Dă citire hotărârii. 
dl  Fogorosi – daca nu mai sunt alte interventii, supun la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Blajel 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare nr. 4506/06.08.2019  

Raport compartiment de specialitate nr. 4520/12.08.2019 (secretar comuna)  
Dl Fogorosi – Avizul comisiilor este favorabil; sunt interventii la acest punct?– dna 
secretar, dati citire hotararii 
Dna secretar - Dă citire hotărârii. 
dl Fogorosi - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” 
 

dl Fogorosi : Dacă nu mai sunt intervenții cu privire la ordinea de zi, declar ședința închisă. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17,55. 
 
 
Președinte de ședință,               Secretar 
    Dl  Fogorosi Stefan                Ioana Ghiorghe 
 


