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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția 
 “Extindere si Reabilitate Scoala Gimnaziala, localitatea Blăjel, județul Sibiu”; 

 
Consiliul local al Comunei Blăjel, întrunit în ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2021, 

Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare cuprins la 
pozitia 7 a ordinii de zi intocmit de Primarul Comunei Blajel si inregistrat sub nr. 4750 din 24 
noiembrie 2021, prin care se solicita aprobarea documentatiei tehnico – economica a obiectivului de 
investitii  

Avand in vedere raportul nr. 4773 din 24 noiembrie 2021 a compartimentului achizitii 
publice si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data 
de 24 noiembrie 2021 prin care se propune adopta 

Vazand HCL nr. 65/2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvolatare locala al comunei 
Blajel si solicitarea de finantare nr. 4739/23.11.2021   

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), lit. “e” coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. “e”, art. 
6 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A, cu modificările şi completările 
ulterioare; ale art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 44 alin (1) din Legea nr. 
273/2006 a finantelor publice locale; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit „d”, art. 139, și art. 196, alin. (1), 
lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

          H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Aprobarea  documentației tehnico – economice faza Studiul de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții “Extindere si Reabilitate Scoala Gimnaziala, localitatea Blăjel, județul 
Sibiu”, conform anexei  nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere si 
Reabilitate Scoala Gimnaziala, localitatea Blăjel, județul Sibiu”, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Blajel, sa depuna la CNI, solicitarea de obtinere a 
finantarii pentru realizarea obiectivului de investitii prementionat. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZA 
Fagadar Ioan                  Secretar general 
                  Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
Nr. 72/2021 
Prezenţi la şedinţă: 9 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2021 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  


