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HOTARARE  
privind asocierea comunei Blajel, prin Consiliul Local, cu unitati administrative limitrofe 

municipiului Medias, in vederea constituirii unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare – 
zona metropolitana 

Consiliul local al Comunei Blajel, judeţul Sibiu, întrunit în şedinţă  publică ordinara, la data 
de 27 septembrie 2021  

Avand in vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 7 al ordinii 
de zi intocmit de catre Primarul Comunei Blăjel, inregistrat sub nr. 3441 din 21 septembrie 2021, 
prin care se solicita aprobarea asocierii UAT cu localitati limitrofe municipiului Medias, in vederea 
constituirii unei zone metropolitane,  

Analizand raportul nr. 3482 din 23 septembrie 2021 a compartimentului juridic contencios si 
avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 24 
septembrie 2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 

In conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată si ale art. 7 alin (1) si (2) 
din Legea nr. 350/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national  - sectiunea a 
IV – reteaua de localitati, ale OG nr. 26/2000, 

În temeiul dispozitiile, art. 89 – 91, art. 129 alin (1), alin (2) lit „e” si alin (9) lit. „c”, art. 139, 
art. 196 si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă asocierea comunei Blajel, prin Consiliul Local, in calitate de asociat, 

membru fondator, cu unitati administrativ teritoriale, limitrofe municipiului Medias pe o distanta de 
30 km, in vederea constitutirii unei Asociatii de dezvoltare Intercomunitara – Zona Metropolitana 

Art. 2. Statututl Asotiatiei de Dezvoltare Intercomunitara, va fi supus aprobarii Consiliului 
Local al comunei Blajel, dupa adoptarea hotararilor de asociere de catre fiecare unitate administrativ 
teritoriale 

Art. 3. Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, 
cu respectarea dispozitiilor din actele normative in materie 

Art. 4. Secretarul general al comunei are responsabilitate comunicarii prezentei hotarari, 
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 

Virca Ioan                   Secretar general 
                     Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 50/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2021 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  


