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HOTĂRÂRE 
privind revocarea art. 2 al HCL nr. 35/2019 pentru modificarea poziţiilor 1 – 5 ale 

Anexei la HCL nr. 60/03.09.2015 - pentru aprobarea completǎrii listei bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei Blǎjel, sub aspectul elementelor de identificare ale sistemelor de 

alimentare cu apǎ şi de canalizare din comuna Blǎjel 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 06 iulie 2020,  
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la pozitia nr. 1 a 

proiectului ordinii de zi stabilit prin Dispozitia Primarului nr. 62/02.07.2020, inregistrat sub nr. 
3231/02.07.2020, intocmit de Primarul Comunei Blăjel, prin care se solicita revocarea art. 2 al HCL 
nr. 35/2019 

Luand act de raportul secretarului general, ca si compartiment de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 3267/06.07.2020 prin care se justifica faptul ca prin 
revocarea art. 2 (prin care s-a lipsit de efecte HCL nr. 60/2015), se mentin pozitiile din Anexa HCL 
nr. 60/2015 privind modernizarea strazilor Horia si Scolii, finantate in cadrul programului FEADR. 

Data fiind, necesitatea de a evidentia insusirea de catre autoritatea deliberativa a noilor 
valori rezultate din implementarea proiectului, pentru a se putea prelucra cererea de tragere nr. P 
322040873400017.5/P/0720000T240873400017.5 depusa la CRFIR 7 (Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale) Centrul Alba Iulia 

Vazand  avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Blajel din 6 iulie 
2020, 

 În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 coroborate cu art. 64 si art. 65 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi 
actualizată și ale  
      În temeiul prevederilor art. 1 alin (6) din legea 554/2004 a contenciosului administrativ art. 129 
alin (14) si ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se revoca art. 2 al HCL nr. 35/2019 pentru modificarea poziţiilor 1 – 5 ale Anexei la 

HCL nr 60/03.09.2015 (aprobarea completǎrii listei bunurilor aparţinând domeniului public al 
comunei Blǎjel), sub aspectul elementelor de identificare ale sistemelor de alimentare cu apǎ şi de 
canalizare din comuna Blǎjel, mentinandu-se pozitiile din Anexa HCL nr. 60/2015 privind 
modernizarea strazilor Horia si Scolii, finantate in cadrul programului FEADR. 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentul contabilitate din subordine, 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 contabilitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 
Fogorosi Stefan               Secretar general 

                                                                                Ghiorghe Ioana 
 
Nr. 45/2020 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 06 iulie 2020 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 


