PROCES – VERBAL
Încheiat azi 06.11.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel
Şedinţa începe la ora 14.00
D-na Secretar – Bună ziua! Bine ati venit la prima sedinta a autoritatii deliberative in noua
componenta.
Am sa incep cu aspectele administrative, sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul
comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 141/03.11.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în
aceeasi data. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare.
Constat că şedinţa extraordinară de astăzi, 06 noiembrie 2020, este statutară, fiind prezenţi 10
consilieri din cei 10 in functie.
Pentru a putea incepe sedinta, va rog sa faceti propuneri cu privire alegerea presedintelui de sedinta:
Dl Fagadar Ioan il propune pe domnul Costin Nicolae
Toti consilierii prezenti voteaza “pentru”.
Se adopta HCL nr. 63/2020
Dau cuvantul dlui presedinte:
dl Costin Nicolae – supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 6 proiecte de hotărâri.
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate.
dl Costin Nicolae: continuam cu punctul 2 al ordinii de zi,
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local.
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 4491/03.11.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 4513/05.11.2020
Temei legal: art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Blăjel
aprobat prin HCL nr. 45/13 august 2019, art. 123 ale art. 129 alin. (2) lit. „a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ
Solicit consilierilor prezenti sa stabileasca modul de organizare a comisiilor de specialitate si faca
propuneri cu privire la componenta comisiilor:
Dl Vandor Mihai – propun sa ramana aceleasi comisii ca si in mandatul trecut si sa completam
comisiile cu pana la 5 membri.
Se fac propuneri de catre membrii consiliului local, fiind incheiat procesul verbal privind
componenta comisiilor.
dl Costin Nicolae – o rog pe dna secretar sa dea citire hotararii, asa cum rezulta din procesul verbal
incheiat
Dna secretar - Dă citire hotărârii.
dl Costin Nicolae - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
Suspendam sedinta pentru cateva minute, pentru ca noile comisii de specialitate sa avizeze
proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi.
La ora 1420 min, revin in sala membrii consiliului local
3. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Blajel nr. 101/2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
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- Referat de aprobare nr. 4493/03.11.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 4523/05.11.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 06.11.2020
Dl Costin Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Costin Nicolae - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 4494/03.11.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 4577/06.11.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 06.11.2020
Dl Costin Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Vandor Mihai – cum va explicati faptul ca dintr-o data toate bisericile au facut cereri pentru obtinere
ajutor?
Dl Primar – eu le-am cerut domnule consilier. Am identificat resurse pe care le pot destina acestui
scop si pentru ca n-am vrut sa pun in discutie acest aspect in campania electoraal, am asteptat
constituirea autoritatii deliberative. La acest moment doar alocam aceste sume, cu aceasta destinatie.
Acordarea ajutorului, efectiv, se va face prin hotarari distincte, in cadrul sedintei ordinare a lunii
curente
Dl Costin - daca nu mai sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Costin Nicolae - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului actualizat a obiectivului de investitii
“Reabilitare, Modernizare Dispensar uman” loc. Paucea, com Blajel;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 4495/03.11.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice) nr. 4520/05.11.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 06.11.2020
Dl Costin Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Costin Nicolae - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea decontului a 50% din abonamentele de
transport rutier public in comun ale elevilor domiciliati în comuna Blajel;
Initiator: Primarul comunei Blajel
- Referat de aprobare nr. 4493/03.11.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil) nr. 4521/05.11.2020
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 din 06.11.2020
Dl Costin Nicolae – Avizul comisiilor este favorabil. Daca nu sunt interventii, dati citire hotararii
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Fogorosi Stefan - Supune la vot hotărârea.
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Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”,
Dl Costin Nicolae - multumesc colegilor pentru buna desfasurare a sedintei, ordinea de zi fiind
epuizata, declar ședința închisă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 1440
Președinte de ședință,
Dl Costin Nicolae

Secretar general
Ioana Ghiorghe
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