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HOTĂRÂRE 
privind modificarea HCL nr. 23/15 aprilie 2021(pentru 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 extraordinară, de indata, la data de 
14 octombrie 2021,  

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, intocmit de primarul 
comunei, inscris la punctul 6 al ordinii de zi, inregistrat sub nr. 3796 din 12 octombrie 
2021 prin care se solicita modificarea HCL nr. 23/2021,  

Avand in vedere raportul nr. 3821 din 14 octombrie 2021 a secretarului general, ca si 
compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al comunei Blajel din data de 14 octombrie 2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Vazand memoriu tehnic si documentatia intocmita de expert totpograf Doris 
Schneider 

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. 
286 alin (4) si 289 din OUG nr. 57/2019 si ale art. 863 din Codul Civil 

In temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. “c”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aproba modificarea HCL nr. 23/2021, dupa cum urmeaza: 
Art. 2 va avea urmatorul continut : 

Alin 1 : "Se declara ca bun apartinand domeniului public de interes local al comunei 
Blajel, imobilul teren situat administrativ in localitatea Paucea, inscris in CF nr. 101362 
Blajel (CF vechi 503 Paucea) nr. top. 380/56, in suprafata de 3016 mp din suprafata totala 
de 4320 mp, ca fiind teren cu categoria de folosinta curti constructii, acesta fiind afectat 
partial de o statie de pompe aferenta sistemului de canalizare al localitatii, precum si 
imobilul in suprafata de 1304 mp din suprafata totala de 4320 mp, teren cu categoria de 
folosinta curti constructii, conform documentatiei cadastrale intocmita de expert topograf 
Doris Schneider. 
Alin 2: Completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei 
Blajel, se va face respectand procedura prevazuta la art. 289 din Codul Administrativ” 
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Art.2. Se modifica la art. 3 al HCL 23/2021, suprafata imobilului care completeaza 
HCL nr. 35/2019, in sensul ca suprafata acestuia va fi de 3016 mp in loc de 4320 mp. 

 
Art.3. Art. 4 se revoca 
 
Art.4. 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 

Virca Ioan                          Secretar general 
                     Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 58/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinara, de indata, din data de 14 octombrie 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. 58/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 14/10/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 14/10/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 24/10/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../....//2021 Max. 29/10/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz .../.../2021  


