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 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea nivelului contributiei comunei Blajel pentru sustinerea ”Fondului de 

solidaritate” pentru ajutorarea persoanelor afectate de fenomene meteo extreme, a 
pandemiilor sau a altor fenomene meteo extreme de forta majoră, care pot avea ca efect 
vătămarea vieții omenești, boală incurabilă, distrugerea de bunuri materiale, mobile sau 
imobile ale cetățenilor sau instituțiilor publice, la nivelul Filialei Judetene Sibiu a ACoR  

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

Avand in vedere: 
- Calitatea Primariei Comunei Blajel judetul Sibiu, de membru al Asociatiei Comunelor din Romania 
- Tinand cont de Hotararea nr. 8 privind aprobarea constituirii „Fondului de solidaritate” la nivelul 
Filialei Judetene Sibiu a ACoR si contributia minima pentru constituirea si sustinerea acestuia, in 
suma de minim 1000 lei/an/UAT, adoptata la Sibiu, in data de 05.08.2021 de catre Adunarea 
Generala a Filialei Judetene Sibiu a ACoR; 

Văzând referatul de aprobare al al proiectului de hotarare inscris la punctul 8 al ordinii de zi 
intocmit de Perimarului Comunei Blajel si inregistrat sub nr. 3442/21.09.2021 prin care se solicita 
stabilirea nivelului contributiei comunei Blajel  

Avand in vedere raportul nr. 3492 din 24 septembrie 2021 a compartimentului juridic 
contencios, ca si compartiment de resort, 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, 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. 1, art. 89 alin.1, art. 129 alin (2) lit. „e” si alin (9), art. 139 
alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă contribuţia proprie a Comunei Blajel, judetul Sibiu, in calitate de membru 

al ACoR pentru sustinerea ”Fondului de solidaritate”, constituit la nivelul Filialei Judetene Sibiu 
ACoR., pentru ajutorarea persoanelor afectate de fenomene meteo extreme, a pandemiilor sau a altor 
cazuri de forta majora, care pot avea ca efect vatamarea vietii omenesti, boala incurabila, distrugerea 
de bunuri materiale mobile sau imobile ale cetatenilor sau institutiilor publice, in suma de 2.000 
lei/an. 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartiment financiar contabil, impozite si taxe, 
resurse umane, arhiva va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului contabilitate resurse umane 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. 51/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2021 
Cu un număr de 10 voturi „pentru”  


