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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind revocarea HCL nr. 8/2021; 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2021, 

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 1182/22.03.2021 initiat de 
primarul comunei Blajel, inscris la pozitia 2 a Ordinii de zi, prin care se solicita revocarea HCL nr. 8/2021, 
intrucat nu a fost obtinut avizul arhitectului sef al judetului, 

Avand in vedere raportul nr. 1128 din 25 martie 2021 al secretarului general, ca si compartiment de 
resort prin care se propune adoptarea hotararii 

Dat fiind avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 
29 martie 2021,  

In considerarea HCL nr. 68/13.12.2018 prin care s-a aprobat prelungirea valabilitatii PUG, aprobat prin 
HCL 8/2000, pana in anul 2023,  

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 și având ca reper art. 65 alin 1 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată și prin raportare la 
art. 7 din legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
  În temeiul dispozițiilor art. 26 alin (2) si ale art. 129 alin (14) din OUG nr. 59/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se revocă HCL nr. 8/28.01.2021 privind aprobarea documentația reprezentând ”Planul 

Urbanistic General al comunei Blăjel, județul Sibiu”, parte scrisă și desenată, precum și „Regulamentul 
local de Urbanism”. 

 (2) Se va relua procedura de obtinere a avizului arhitectului sef din cadrul Consiliului Judetean Sibiu. 
Art. 2. Pana la reaprobarea documentatiei de urbanism nr. 85/2012, se vor aplica prevederile 

documentatie PUG aprobata prin HCL nr. 8/2000 prelungita prin HCL nr. 68/2018.     
Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu 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. 16/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 30 martie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (Boesan Mihai, Man Adrian, Vandor Mihai, Vandor 
Alin, Roman Alina) din numărul total de 11 consilieri in functie  


