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HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de 
investiţii “Construire grădiniță cu 3 grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, 

județul Sibiu”; 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă extraordinară, de îndatǎ, la data 
de 05 aprilie 2021, 

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 2 al Ordinii 
de zi, intocmit de Primarul Comunei Blăjel, inregistrat sub nr. 1323 din 01 aprilie 2021 prin 
care se solicita aprobarea documentatiei tehnico-economice, a devizului general si a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii,  

Avand in vedere raportulul nr. 1334 din 02 aprilie 2021 a compartimentului achizitii 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei si avizul comun al 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel prin care se propune 
adoptarea hotararii 

 Vazand adresa CNI inregistrata sub nr. nr. 1315/01.04.2021, 
În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată și ale art. 6 alin (1) 
lit. ”a” din OUG 25/2001, art. 1 alin. (2), lit. „e” coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. „e”, art. 4, 
art. 7 și art. 13 din Anexa nr. 3 a aceluiasi act, Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea 
Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” S.A; 

In temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. c, art. 139 alin (1), alin (3) lit. „g”, art. 196 
alin (1) lit. „a”, si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului situat in sat Blăjel, Str. Scolii nr. 65,comuna Blajel, judetul Sibiu, aflat in 
domeniul public al comunei Blajel, judetul Sibiu, în suprafaţă teren de 1618 mp, conform 
PAD anexă din totalul de 3653 mp, identificat potrivit Cartii Funciare nr. 101132, nr. 
cadastral 101132, nr. topo 151/3, 151/4, 151/5 liber de orice sarcini, în vederea şi pe 
perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii “Construire 
grădiniță cu 3 grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, județul Sibiu”;”. 
 
Art.2.  Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
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Art.3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Blajel, judetul 
Sibiu, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.); 
 
Art.4.  Consiliul Local al comunei Blajel, judetul Sibiu, se obligă să asigure, în conditiile 
legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 
 
Art.5.  Se aprobă finantarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari 
finantate de U.A.T.  Blajel, judetul Sibiu în valoare de 124,240 mii lei cu TVA. 
 
Art.6. Consiliul Local al U.A.T. Blajel, judetul Sibiu se obligă ca, dupa predarea 
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe 
o perioada de minim 15 ani. 
 
Art. 7. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre Primarul unitatii administrativ-
teritoriale Blajel si se comunica, prin grija secretarului general Primarului, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil, CNI 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. 20/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară, de îndatǎ, din data de 05 aprilie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  

 
 

 


