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H O T Ă R Â R E  
privind participarea Comunei Blajel, membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor-

Societate Cooperativă”, la  Programul Termoficare implementat în perioada 2019-2027 conform 
OUG. nr. 53/ 2019 şi împuternicirea reprezentantului Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor-

Societate Cooperativă” pentru întocmirea și depunerea documentației necesare accesării Programul 
Termoficare 

 
Consiliul Local al comunei Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 septembrie 2020,  
Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la 

punctul 4 al Anexei la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 96/2020, inregistrat sub nr. 
3505/07.09.2020, prin care se solicita aprobarea participarii comunei Blajel la programul aprobat prin OUG 
53/2019 

Analizand raportul nr. 3985/10.09.2020 a secretarului general, ca si compartiment de resort, si 
avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 11.09.2020 
prin care se propune adoptarea hotararii, 

Data fiind HCL nr. 11/29.01.2020 privind aderarea Comunei Blajel la Cooperativa ”E`-a Noastră a 
Viişoreniilor-Societate Cooperativă”,  

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale OUG nr. 53/2019 privind aprobarea 
Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi 
extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 
51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată si ale art. 44 din Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 84, art. 129 alin.1, alin.2 lit b) și lit.e), alin. 4 lit. e) și alin. 9 lit. a), art. 139 
alin. 3 lit.d) și lit.f) și art.196 alin1 lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. (1) Se aprobă participarea Comunei Blajel, membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a 

Viişoreniilor - Societate Cooperativă”, la Programul Termoficare implement în perioada 2019 - 2027, 
conform OUG. nr. 53/ 2019; 

(2) Comuna Blajel isi rezerva dreptul de a se retrage din proiect, in conditiile in care din analiza 
costuri-beneficii, privind eficienţa energetică, se va stabili ca resursele financiare necesare implementarii 
proiectului, care cad in sarcina UAT, nu asigura cel mai bun raport preţ/calitate. 

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate 
Cooperativă” pentru întocmirea și depunerea documentației necesare accesării Programul Termoficare 
          Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Blajel. 

Art.4. Secretarul are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului comunei Blajel, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, cooperativei, compartimentului contabilitate şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
     

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZA 
                    Fogoroşi Ştefan            Secretar general 
                                                                 Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 58/2020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 14 septembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 


