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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului de cooperare în vederea organizării şi 

exercitării funcţiei urbanism și amenajarea teritoriului,  în cadrul ADI 
“Cibinium”; 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2020,  

Văzând referatul de aprobare nr. 3414/20.07.2020 al proiectului de hotarare inscris la 
punctul 1 al proiectului ordinii de zi propus prin Anexa Dispozitiei nr. 64/20.07.2020 
intocmit de  Primarul Comunei Blăjel prin care se solicita aprobarea acordului de cooperare 
in vederea furnizarii in comun, in cadrul ADI Cibinium, a serviciilor publice privind 
planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire. 

Avand in vedere raportul nr. 3463 din 24 iulie 2020 a secretarului general al 
comunei, ca si compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Blajel, din data de 24 iulie 2020 prin care se propune 
adoptarea hotararii, 

In considerarea HCL nr. 27/2020 privind aderarea Comunei Blajel, in calitate de 
membru, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium”, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art 36 
alin (9) din legea 350/2001 coroborat cu  art. 37 din Normele de aplicare ale legii,   

In temeiul art. 89 alin (3), art. 129 alin. (2) lit. „e”, alin (6) lit. „c”, alin (9) lit. „c”din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se aproba acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea in comun 

a funcției de urbanism, in cadrul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium”, a 
carui continut este prevazut in Anexa prezentei hotarari, parte integrata din aceasta. 

 (2) Se desemneaza primarul comunei Blajel, domnul Marius Marginean, sa 
semneze, in numelele si pentru unitatea administrativ teritoriala, acordul de cooperare, 
acesta urmand sa produca efecte incepand cu data de 01.08.2020. 

Art.2. (1) Se aproba cuantumul contributiei financiare, necesara organizarii şi 
funcţionarii compartimentului de urbanism la nivelul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Cibinium”, in suma de 1200 lei lunar, reprezentand asigurarea serviciilor, 
in fiecare zi de marti, la un interval de 2 saptamani.  
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             (2) Obligatiile financiare ce decurg din derularea acordului de cooperare, pe 
toata durata derularii acestuia, se suporta din bugetul local al comunei Blajel  

 Art.3. Primarul comunei Blăjel, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.4. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, ADI Cibinium şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariblajel.ro 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZA 
          Fogoroşi Ştefan            Secretar general 
                                                        Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 47/2020 
Prezenţi la şedinţă: 8 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2020 
Cu un număr de 8 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


