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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTARARE  
privind includerea în domeniul public al comunei Blajel a terenului sintetic multisport ca urmare a 

finalizarii obiectivului de investitii si stabilirea taxei de utilizare a acestuia 
 

Consiliul Local al comunei Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inscris la punctul 5 al proiectului ordinii 

de zi stabilit prin Dispozitia Primarului nr. 29/19.02.2021 inregistrat sub  nr. 509 din 19.02.2021 prin care se 
propune includerea în domeniul public al comunei Blajel a obiectivului de investiție finalizat  

Vazand raportul de specialitate întocmit de compartiment financiar contabil, resurse umane, din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajel înregistrat sub nr. 672 din 24 februarie 2021 si avizul 
comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local din data de 24 februarie 2021, prin care se propune 
adoptarea hotararii 
  Vazand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 14/09.05.2021, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 863 lit “a” a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 87 
alin (5) din OUG nr. 57/2019 si ale art. 486 alin (2) din Codul Fiscal 
  În temeiul dispozitiilor  art. 108 lit. “e”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 196 alin (1) lit “a”, art. 286 alin. 
(4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Blajel a obiectivului de investiții, “Teren 

sintetic multisport, str. Scolii nr. 75, localitatea Blajel, jud. Sibiu”. 
(2) Se instituie o taxa pentru utilizarea spatiului de joc in cuantum de 40 lei/ora/ziua si 60 lei/ora/nocturna. 

Art.2. Anexa nr. 1, Cap. IX din HCL nr. 30/2020 privind stabilirea nivelul taxelor si impozitelor locale 
pentru anul 2021, se completeaza in mod corespunzator cu pozitia 12 conform celor stabilite la alin 2 al art. 1 
din prezenta hotarare.    

Art.3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Blajel însușit prin HCL Blajel nr. 
15/2002 ” privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blajel, modificată și 
completată, se vor actualiza în mod corespunzător, după efectuarea publicității imobiliare, potrivit celor 
prevăzute mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.4. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentele functionale din subordine, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.5. 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 
Nistor Ionut Gheorghe                Secretar general 
                                         Ghiorghe Ioana 
 
Nr. 14/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 25 februarie 2021 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  


