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DISPOZIŢIE 

privind modificarea Anexei la Dispozitia nr. 222/16.12.2022 
 

Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean,  
Vazand referatul nr. 5917/19.12.2022 al secretarului general al comunei, prin care se 

solicita inlocuirea proiectului de hotarare aflat la pozitia 1 cu proiectul de hotarare privind 
validarea Dispozitiei Primarului nr. 223/19.12.2022, avand acelasi obiect de reglementare 
conform referatului de aprobare inregistrat sub nr. 5912 din 19.12.2022 precum si 
completarea proiectului ordinii de zi cu proiectul de hotarare retras de pe ordinea de zi a 
sedintei ordinare a consiliului Local din 12.12.2022 

in temeiul art. 155 alin (1) lit. “b”, art. 191 alin (1) lit. “b”: 
 

DISPUNE: 
 

Art. unic. (1) Se aproba modificarea Anexei Dispozitiei nr. 222/16.12.2022, in sensul 
retragerii proiectului de hotarare aflat la pozitia 1 si inclocuirea acestuia cu :  

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Blajel nr. 
223/19.12.2022; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)   
- Aviz comisie de specialitate 1 

precum si completarea acestia cu punctul 4 dupa cum urmeaza: 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere în Comuna Blăjel, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  
Initiator: Primarul comunei Blajel 

- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice)   
- Aviz comisie de specialitate 1 

 
(2) Se actualizeaza Anexa Dispozitiei nr. 222/2022, conform anexei la prezenta dispozitie. 

 
Emisă la Blăjel la 19.12.2022 
Nr. 224 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
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Anexa a Dispozitiei nr. 224/19.12.2022 

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare Consiliului Local Blajel  
din 20 decembrie 2022 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Blajel nr. 
223/19.12.2022 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment financiar contabil)  
Aviz comisia nr. 1  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor,  a 

documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Investiții Complementare 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”, 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ)   
Aviz comisia nr. 3 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat 
pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Sibiu” și “Investiții complementare Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în Județul Sibiu” 

Inițiator: Primarul comunei Blăjel 
Referat de aprobare 
Raport compartiment de specialitate (compartiment administrativ)   
Aviz comisia nr. 3 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 
actualizațiși a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Blăjel, județul Sibiu”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum 
și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului,  

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment achizitii publice)   
- Aviz comisie de specialitate 1 

 
Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 


