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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea HCL nr. 6/2018 în ceea ce privește cuantu-
mul necesar asigurării finanţării din bugetul local al Comunei Blăjel  a categoriilor de cheltuieli care nu se 
finanţează de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru investiţia „Reabili-

tare, modernizare dispensar medical uman, localitatea Păucea, comuna Blăjel, judeţul Sibiu” 

Consiliul Local al comunei Blajel întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 noiembrie 2020 
Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la punctul 8 al 

Anexei la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 148/2020, inregistrat sub nr. 4620/13.11.2020, prin care se 
solicita aprobarea modificarii actului administrativ prin care a fost aprobat cuantumului cheltuielilor neelegibile 
ale proiectului prementionat, 

Luand act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Blajel, inregistrat sub nr 4653/18.11.2020 intocmit de compartimentul financiar contabil, impozite si 
taxe, resurse umane, arhivasi de avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local din data de 
19.11.2020, prin care se propune adoptarea hotararii   

Analizand HCL nr. 5/2018 privind modificarea HCL nr. 17/15.03.2017, precum si HCL nr. 
7/29.01.2020 si HCL nr. 52/20 august 2020 privind actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de 
investiții „Reabilitare şi modernizare dispensar medical uman, loc. Păucea, comuna Blăjel, judeţul Sibiu”si 
HCL nr. 67/2020 privind aprobarea devizului general actualizat si data fiind HCL 6/2018,  
       În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată și ale art. 44 alin. (1) si alin. (4) din Legea 
273/2004       

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d” si ale art. 196 alin (1) lit. „a” din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr. 6/2018, în ceea ce privește cuantumul finanţării din bugetul local 
al Comunei Blăjel a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Reabilitare, modernizare dispensar medical uman, localitatea Păucea, 
comuna Blăjel, judeţul Sibiu”, în cuantum de 152.744,33 lei lei inclusiv TVA. 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartiment financiar contabil, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financair contabil şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 

                  Costin Nicolae             Secretar general 
                                                               Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 75/2020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 19 noiembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţiefuncţie 


