PROCES – VERBAL
Încheiat azi 08.01.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Blăjel
Şedinţa începe la ora 17.10
D-na Secretar – Bună seara si La multi ani! Va multumim ca ati dat curs invitației noastre.
Considerente convocarii acestei sedinte deinadata, sunt dispozitiile art. 5.17.3 din Ordinul nr.
3751/13.12.2019 privind normele metodologice de inchidere a exercitiului bugetar, care stabilesc
data de 10.01.2020, ca fiind data pana la care deficitul sectiunii de functionare si/sau dezvoltare se
acopera definitiv din excedentul bugetar, prin hotarare a autoritatii deliberative, iar zilele de 27
decembrie 2019 şi, respectiv, 3 ianuarie 2020, au fost stabilite ca zile libere potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 970/2019, ca atare numai din 06 ianuarie am putut proceda la convocare, neavand la
dispotiei termenul de 3 zile pentru o convocare a unei sedinte extraordinare.
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 8 ianuarie 2019, este statutară, fiind prezenţi 9 consilieri din
totalul de 11. Lipsesc domnii consilieri Mihut Bogdan si Horhoi Nicolae. Acesta din urma a anuntat
ca este posibil sa intarzie intrucat este la servici si a obtinut o invoire… il asteptam.
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr.
1/06.01.2020, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare.
Fata de proiectul ordinii de zi, cuprins in anexa Dispozitiei, dl Primar a intocmit nota
inregistrata sub nr. 44/07.01.2020 prin care a solicitat suplimentarea proiectelor de hotarare supuse
dezbaterii cu inca 2 puncte, fiind emisa Dispozitia nr. 2/07.01.2020, pe care insa, fiind termenul
foarte scurt nu v-am mai transmis-o. Au fost propuse urmatoarele puncte suplimentar:
4. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;
5. Proiect de hotărâre privind solutionarea somatiei Institutiei Prefetului nr. 68/06.01.2020;
Rationamentul pentru care s-a suplimentat ordinea de zi tine, pe de o parte, de buna functionare a
sedintelor Consiliului Local, respectiv de alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
(facand o paranteza, tin sa va informez ca mandatul dlui Horhoi a expirat in luna noiembrie, luna
decembrie fiind descoperita, considerent pentru care in continutul hotararii voi insera
ratificarea/validarea semnarii actelor adoptate in cele doua sedinte ale lunii decembrie de catre dl
consilier, daca sunteti de acord). Pe de alta parte termenul acordat de institutia prefectului pe
solutionarea cererii de revocare a HCL 42, modificata prin HCL 55/2019 este data de 15.01.2020.
Rapoartele de specialitate au fost elaborate pana la data sedintei in plen.
Dl consilier Horhoi Nicolae ajunge la sedinta la ora 17.20 min.
Va propun sa luati in discutie cu prioritate, proiectul inscris la punctul 4….
Dl consilier Vandor Cosmin: il propun ca presedinte pe dl Vandor Mihai…. si propun ca avizele
comisiilor de specialitate sa fie semnate odata cu dezbaterea fiecarui proiect de hotarare
Toti consilierii prezenti voteaza “pentru” alegerea dlui Vandor Mihai, presedinte de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni.
dl Vandor M - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 5 proiecte de hotărâri.
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate.
dl Vandor M: continuam cu urmatorul punct al ordinii de zi,
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local, a deficitului secțiunii de dezvoltare
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
Constat ca avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
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Dna secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
2. Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului
2019;
Inițiator: Primarul comunei Blăjel
- Referat de aprobare nr. 20/06.01.2019
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe,
resurse umane, arhiva) nr. 50/07.01.2020
dl Vandor M: Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru” .
3. Proiect de hotărâre privind validarea modificarilor intervenite in bugetul local al
anului 2019, prin emiterea Dispozitiei Primarului nr. 202/23.12.2019, privind rectificarea
bugetului local
Inițiator: Primarul comunei Blăjel
- Referat de aprobare nr. 21/06.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe,
resurse umane, arhiva) nr. 52/07.01.2020
dl Vandor M: Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ?
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
dl Vandor M: vom trece peste punctul 4, acesta fiind discutat la prioritate la inceputul sedintei,
direct la punctul 5:
5. Proiect de hotărâre privind solutionarea somatiei Institutiei Prefectului nr.
68/06.01.2020;
Inițiator: Primarul comunei Blăjel
- Referat de aprobare nr. 46/07.01.2020
- Raport compartiment de specialitate (secretar general) nr. 40/07.01.2020
Dna secretar, da citire solicitarii Institutiei Prefectului si Raportului sau.
Dl Costin: eu nu mai inteleg nimic din atitudinea institutiei prefectului. Reprezentantul guvernului
in teritoriu nu are interes sa sustina autoritatile publice sa-si faca ordine in patriomoniu? Cu ce s-au
lezat si mai ales al cui interes e lezat? Sunt de acord ca nu stapanesc chestiunile juridice si probabil
ca nu am inteles mare lucru din cele doua puncte de vedere dar avem incheierile de intabulare! Cum
sa revocam hotararile acum?
Dl Harhoi R – si eu propun sa mentinem hotararile. Poate un drum al domnului primar la Sibiu, la o
discutie cu dl prefect va calma lucrurile
dl Vandor M Constatat ca avizele comisiilor sunt in sensul mentinerii hotararii.
Dna Secretar - Dă citire hotărârii.
dl Vandor M - Supune la vot hotărârea.
- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi ”pentru”
dl Vandor M multumesc colegilor pentru buna desfasurarea sedintei, declar ședința închisă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 18,10.
Președinte de ședință,
Dl Vandor Mihai

Secretar
Ioana Ghiorghe
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