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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 26 mai 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Blăjel 

 
Şedinţa începe la ora 17.00 
 

Dna secretar – Buna seara!  
 
Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul comunei Blăjel, prin Dispoziţia nr. 
106/20.05.2021, invitaţia fiind transmisa domnilor consilieri în aceeasi data. In 
intervalul scurs de la convocare, am primit semnale de la doi dintre consilierii locali, 
care au anuntat, ca din motive temeinice, profesionale, nu pot participa la sedinta de 
azi. Dl viceprimar nu s-a simtit bine azi si s-a retras. 

Dl Primar – in cursul zilei de azi, m-au anuntat colegii consilieri, ca nu vor 
putea participa la aceasta sedinta, fiecare invocand diverse chestiuni personale sau 
profesionale.  
 Dna secretar – In conditiile in care, nu sunt indeplinite conditiile prevazute de 
art. 137 alin (1) din OUG nr. 57/2019, respectiv faptul ca sedinţele consiliului local se 
desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie, constat că şedinţa 
ordinară de astăzi, 26 mai 2021, nu este statutară, fiind prezenţi 5 consilieri  locali (dl 
Boesan Mihai, dna Roman Alina, dl Vandor Mihai, dl Man Adrian, dl Vandor Alin ) 
din totalul de 11 in functie. 

 Totodata, dat fiind faptul ca mandatul dlui Nistor Ionut a expirat in luna aprilie, 
proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 
trei luni, fiind inclus pe ordinea de zi, o sa rog, ca, dintre consilierii locali prezenti, sa 
desemnati o persoana care va semna procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie, prin 
raportare la art. 123 alin (3) din Codul Administrativ. 

In aceste conditii voi face aplicabile prevederile art. 134 alin (6) din OUG nr. 
57/2019, respectiv, voi transmite prefectului, evidenţa prezenţei consilierilor locali la 
convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în 
termen de 3 zile si se va proceda la o noua convocare a Consiliului Local intr-o sedinta 
ulterioara.  

Şedinţa s-a încheiat la ora 17,10. 
 
Consilier local desemnat,             Secretar 
Boesan Mihai                 Ioana Ghiorghe 


