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HOTÃRÂRE 

privind schimbarea amplasamentului containerelor tip locuințe  provizorii puse la dispozitia 
persoanelor aflate în situație de incluziune socială (Grup de rromi seminomazi, Băney) 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 iunie 2021 

 
Luand act de initiativa legislativa formulata de grupul de consilieri PNL, in aplicarea art 136 alin (1) si 

art. 211 din OUG nr. 57/2019, inregistrata sub nr. 1481 din 9 aprilie 2021, care insoteste nota de fundamentare/ 
referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, prin care se propune 
schimbarea amplasamentului containerelor tip locuinte provizorii, puse la dispozitia persoanelor vulnerabile,  

Analizand raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr. 1551 din 14 aprilie 2021 al 
compartimentului asistenta sociala si avizul comun al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de 
hotărâre, din data de 8 iunie 2021,  

Vazand HCL nr. 32/2015, HCL 24/25.04.2018 si HCL nr. 34 /2018 
 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. 27, art. 28 și art. 122 alin. 3 lit. c) din 
Legea nr. 292/20011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit. „c” coroborat cu alin (7) lit. „b” si art. 139 alin (1) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă schimbarea amplasamentului containerelor, tip locuinta provizorie puse la dispozitia 

persoanelor aflate în situație de incluziune socială (Grup de rromi seminomazi, Băney) de pe terenul identificat 
prin CF nr. 100263 în suprafață de 1000 mp, domeniul public al comunei, din zona Continit, pe terenul 
identificat prin Parcela cadastrala 745, situat in zona “Sub vii (Curatura)”, la liziera padurii Beldea, dupa 
intocmirea unui plan parcelar, prin care sa fie asigurata o suprafata similara celei din care se face mutarea, 
respectiv 1.000 mp. 

 (2) Mutarea containerelor se va face de către autoritatea publica locala, regulamentul de utilizare a 
acestora se va aplica si pe noul amplasament. 

Art.3. Primarul comunei Blăjel, prin asistență socială va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 
          Fagadar Ioan                          Secretar general 
                                            Ghiorghe Ioana 
  
 
Nr. 33/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 10 iunie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru” , 3 voturi „impotriva” (Roman Alina, Vandor Mihai, Boesan Mihai) si 2 
abtineri (Man Adrian, Vandor Alin) din numărul total de 11 consilieri in functie  


