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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Blajel în şedinţă extraordinară, de indata, la data de 8 
decembrie 2022 

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

5758/07.12.2022, 
Vazand solicitarea nr. 27124/2022 a Consiliului Judetean Sibiu, inregistrata sub nr. 

5757/07.12.2022, prin care se propune comunei Blajel sa se alature parteneriatului constituit intre 
Consiliul Judetean Sibiu, Consiliul Judetean Brasov si Consiliul Judetean Covasna in cadrul PNNR, 
Componentei C11 – Turism Cultura, Investitia I.4 - Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice pentru implementarea unui traseu cicloturistic, pe o lungime totala de 700 km, din care 
aproximativ 250 km pe suprafata judetului Sibiu, traseu care tranziteaza teritoriul UAT  

Intrucat este necesara pe de o parte validarea traseului propus precum si semnarea unui acord 
de parteneriat intre UAT implicate pana la data de 11 decembrie 2022 cand se inchide sesiunea de 
finantare si posibilitatea depunerii cererii 

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”: 
 

DISPUNE: 
 

Art. unic. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Blăjel la şedinţa extraordinară, de indata, în 
ziua de joi, la data de 8 decembrie 2022, ora 12.00, în Sala de ședințe a Primăriei Blăjel, pentru 
dezbatarea si aprobarea proiectelor de hotarare inscrise in anexa prezentului act administrativ: 

(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 comunei.  

(3) Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei, va fi analizat si avizat de catre 
toate cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Local, in cadrul sedintei extraordinare. 

(4) Membrii Consiliului Local sunt invitati sa formuleze si depuna amendamente asupra 
proiectului de hotarare, pana la data de 8.12.2022, ora 11.00. 
 
Emisă la Blăjel la 7 decembrie 2022  
Nr. 218 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
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Anexa Dispozitiei nr. 218/2022 
 

 
 

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare, de indata, a Consiliului 
Local Blajel din data de 8 decembrie 2022 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
sedinta extraordinara din 8 decembrie 2022  

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (secretar general)   
 

 
2. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Blajel la 

implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 
km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  
Componenta 11 – Turism și cultură 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (secretar general)   
 
 
 
 

 
Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                    Ioana Ghiorghe 
 


