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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 08.01.2021 în şedinţa extraordinară, de indata a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 13.00 
 
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. 5.14 din normele 
metodologice de inchidere a exercitiului bugetar, coroborate cu prevederile art. 58 alin (1) din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, conform carora, golul temporar de casa se acopera 
prin imprumut din excedentul bugetului local, prin hotarare a autoritatii deliberative.   
Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 8 ianuarie 2021, este statutară, fiind prezenţi 11 consilieri din 
totalul de 11 in functie.  
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
1/06.01.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Rapoartele de specialitate au fost elaborate pana la data sedintei in plen si dorim sa obtinem si 

avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
dl  Costin Nicolae - Supun la vot Ordinea de Zi, care cuprinde 1 proiect de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate. 
Suspend pentru 5 minute sedinta in vederea emiterii avizului comisiilor 
Sedinta se reia la ora 13.10 min 
dl  Costin Nicolae – luam in dezbatere proiectul de hotarare, respectiv :  

 Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 
2019; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 35/06.01.2020 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 

resurse umane, arhiva) nr. 36/06.01.2021 
- Avizul comisiilor este favorabil. Sunt observaţii la acest punct ? 

Dna Secretar  - Dă citire hotărârii. 
dl  Costin Nicolae - Supune la vot hotărârea. 

- Hotărârea este adoptată cu 11 voturi ”pentru” .  
dl  Costin Nicolae: multumesc colegilor pentru buna desfasurarea  sedintei, declar ședința închisă. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 13,20. 

Președinte de ședință,               Secretar 
Dl  Costin Nicolae                  Ioana Ghiorghe 


