
JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

PRIMAR 
_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 70, e-mail:primaria@primariablajel.ro, Telefon: 0269 851101, fax: 0269 851100 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local Blajel în şedinţă extraordinară, de indata, la data de 05 

aprilie 2021 
 

Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean, conform notei inregistrata sub nr. 
1321/01.04.2021 

In conformitate cu prevederile art. 133 alin (2) lit „a”, art. 134 alin (4) si alin. (5), art. 136 alin 
(1) si (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si  

in temeiul art. 155 alin (1) lit. “b”, art. 191 alin (1) lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

DISPUNE: 
 

Art. unic. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Blăjel la şedinţa extraordinară, de indata, în 
ziua de luni, la data de 05 aprilie 2021, ora 17.00, în Sala de ședințe a Primăriei Blăjel, pentru 
dezbatarea si aprobarea: 

1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
investiția“Construire grădiniță cu 3 grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, județul 
Sibiu”;; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

 

2.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 
si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii “Construire grădiniță cu 3 
grupe, Str. Școlii, nr. 65, sat Blăjel, Comuna Blăjel, județul Sibiu”; 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

 
(2) Materialele care stau la baza proiectelor de hotarare sunt puse la dispozitia consilierilor locali la 
sediul autoritatii publice locale, str. T. Vladimirescu nr 70, la secretarul general al comunei.  
(3) Proiectele de hotarare initiat de catre Primarul comunei, vor fi analizate si avizate de catre toate 
cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Local. 
(4) Membrii Consiliului Local sunt invitati sa formuleze si depuna amendamente asupra proiectelor 
de hotarare, pana la data de 05.04.2021, ora 11.00. 
 
Emisă la Blăjel la 02 aprilie 2021  
Nr. 86 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
 


