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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea datelor de identificare ale  imobilului teren identificat prin CF 101362 Blajel 

(CF vechi 503 Paucea) nr. top. 380/56 si aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul 
public al comunei Blajel a acestuia  

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2021 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 3 al ordinii de zi, al 

Primarul Comunei Blăjel, inregistrat sub nr. 1485/09.04.2021 prin care se solicita actualizarea datelor 
de identificare ale unui imobil aflat in intravilanul localitatii Paucea si trecerea acestuia din domeniul 
privat, in domeniul public al UAT,  

Avand in vedere raportul nr. 1505 din 12 aprilie 2021 al secretarului general al comunei, si 
avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 14 aprilie 
2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 

In considerarea HCL nr. 35/2019 privind actualizarea elementelor de identificare ale sistemului 
de apa si de canalizare la nivelul comunei Blajel, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 858 C. civ.,  ale art. 
36 alin (1) coroborat cu art. 26 din legea 18/1991 si a art. 3 pct 5 lit „e” si art. 42 lit „b” din Legea nr. 
241/2006, art. 2 lit „j” si lit. „l”, art. 4 alin (1) din legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utlitati 
publice, art. 26 din Legea nr. 18/1991, vazand cap. XXV, lit C –pozitia 10 din Anexa 2 a Legii nr. 
2/1968,   

 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. „c” si „d” si ale art. 296 alin (2) si (7) din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. (1) Se aproba actualizarea datelor de identificare ale imobilului teren inscris in CF nr. 

101362 Blajel (CF vechi 503 Paucea) nr. top. 380/56, in suprafata de 4320 mp, situat in intravilanul 
localitatii Paucea, in sensul ca „Comuna Politica Paucea” reprezinta in fapt Comuna Blajel, conform 
Legii nr. 2/1968   

 
Art. 2. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Blajel, a terenului 

inscris nr. 101362 Blajel (CF vechi 503 Paucea) nr. top. 380/56, in suprafata de 4320 mp, acesta fiind 
afectat partial de o statie de pompe aferenta sistemului de canalizare al localitatii.  

 
Art. 3. Se modifica in mod corespunzator pozitia nr. 16 din Anexa HCL nr. 35/2019, la rubrica 

“situatie juridica actuala” a Statiei de pompare echipata cu 2 pompe submersibile se va adauga la HCL 
60/2015 - CF 100265, cad. 1842– 470 mp si CF nr. 101362 Blajel (CF vechi 503 Paucea) nr. top. 
380/56, in suprafata de 4320 mp  

 
Art. 4. 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”, 
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modificată și completată, se va actualiza în mod corespunzător, după efectuarea publicității imobiliare, 
potrivit celor prevăzute mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  
Art.5. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentul financiar contabil din subordine, în colaborare 

cu celelalte compartimente funcționale responsabile, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

 
Art.6. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil 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. 23/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 15 aprilie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 23/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 15/04/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 16/04/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 26/04/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../...//2021 Max 01/05/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz .../.../2021 Max 01/05/2021 


