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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 15 decembrie 2021 în şedinţa extraordinară, de indata a Consiliului Local Blăjel 

Şedinţa începe la ora 17.00 
D-na Secretar – Bună seara!  

Sedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
248/13.12.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data.  
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişare. 
Dl Primar – pe scurt as vrea sa justific convocarea dvs de urgenta, dat fiind faptul ca mi-am propus 
ca saptamana viitoare sa ne reintalnim in sedinta ordinara a lunii decembrie, avand pregatite inca o 
serie de proiecte de hotarari care vor fi supuse dezbaterii dvs. In aceasta situatie particulata, am avut 
in vedere faptul ca, suntem la sfarsit de an si administratia financiara urmeaza sa ne transmite 
normele de inchidere ale exercitiului financiar si daca ne raportam la anii precedenti au stabilit data 
de 20 decembrie ca fiind ultima in care se deruleaza fonduri prin trezoreria statului, iar in acest scurt 
interval aceste modificari trebuie incarcate in sistemul forexebug si ulterior sa fie asigurate si platite 
aferente capitoelor unde au fost repartizate veniturile proprii, pe care in luna noiembrie le-am 
incasate suplimentar la bugetul local. Totodata, asteptam sume suplimentare de la Consiliul Judetean 
si din fondul de rezerva la dispozitia guvernului, dar inca nu au fost emise actele administrative care 
sa ne indice exact de ce sume vom beneficia. Aceste suplimentari vor face obiectul altei rectificari 
pe care o vom pregati pentru sedinta ordinara - daca pana atunci vor fi adoptate. In caz contrar voi 
face aplicabie prevederile din legea 273 a finantelor publice care imi permit ca din sumele cu care se 
suplimenteaza bugetul, prin acte normative, sa emit dispozitie pe care ulterior dvs sa o validati. 
Intentia mea este sa accesez din aceste sume achizitia unor materiale de constructii – borduri, rigole, 
pavele, piatra, pe care ulterior sa le punem in opera ca urmare a continuarii lucrarilor de reparatii 
care s-au desfasurat si in cursul acestui an in comuna, la trotuare si strazi, profitand de preturile inca 
accesibile ale acestora. De asemenea, prin adresa nr 22528/2021 AJFP Sibiu a retras unele credite 
bugetare de la capitolul asistenta sociala ca urmarea a implementarii Legii consumatorului 
vulnerabil si asteapta ca aceste retrageri sa fie reflectate prin hotarare de consiliu. Va multumesc pe 
aceasta cale, de disponibilitatea pe care ati manifestat-o. 

D-na Secretar - Constat că şedinţa ordinară de astăzi, 15 decembrie 2021, este statutară, fiind 
prezenţi 10 consilieri locali din cei 11 consilieri in functie. Lipseste motivat dl Boesan Mihai cu 
aplicarea art. 137 alin (5) din OUG nr. 57/2019, anuntand acest aspect secretarului general. 

In considerarea faptului ca mandatul dlui Virca Ioan a expirat in luna noiembrie, primul punct 
vizeaza alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, in consecinta, se impune 
nominalizarea unei persoane care sa fie desemnat presedinte pentru continuarea lucrarilor sedintei. 

Dl Vandor Cosmin il propune pe dl Fagadar Ioan 
Dl Fagadar cumuleaza un nr de 10 voturi fiind adoptata HCL nr. 73 

Dau cuvantul dlui presedinte: 
Fagadar Ioan – in primul rand supun la vot Ordinii de Zi, cuprinzand 2 proiecte de hotărâri,  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
- Ordinea de Zi a fost aprobată, în unanimitate cu 10 voturi pentru. 
Vom trece la dezbaterea proiectului de hotarare  inscris pe ordinea de zi la punctul 2: 
 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Blajel pe anul 
2021;  

2.  
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare nr. 4910/13.12.2021 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse 

umane, arhiva) nr. 4944/14.12.2021 
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- Avizul comisiilor de specialitate 1, 2 si 3 se va da in plen ca urmare a dezbaterii 
dl Fagadar Ioan – sunt interventii la acest punct? daca nu sunt interventii, o rog pe dna secretar sa 
dea citire hotararii,  
 Dna secretar -  Dă citire hotărârii. 
dl Fagadar Ioan -  Supune la vot hotărârea.  

- Hotărârea este adoptată cu 10 voturi „pentru”  
Ordinea de zi este epuizata. Exista consilieri care doresc sa intervina la punctul diverse? 

– daca nu mai sunt luari de pozitie, va multumesc pentru participare si declar sedinta inchisa! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1730. 
Președinte de ședință,               Secretar general 
Dl  Fagadar Ioan                       Ioana Ghiorghe 


