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DISPOZIŢIE 

privind completarea Anexei la Dispozitia nr. 54/25.03.2022 
 

Primarul comunei Blăjel, dl. Marius Mărginean,  
Vazand referatul nr. 1436/28.03.2022 al secretarului general al comunei si data fiind 

solicitarea ADI Nord Trans inregistrata sub nr. 1429 din 28.03.2022 prin care se solicita adoptarea 
unei proiect de hotarare in regim de urgenta in vederea accesarii fondurilor europene si cererea 
Directiei Silvice Sibiu, inregistrata sub nr. 1434/28.03.2022, prin care se solicita completarea HCL 
nr. 75/2021,  

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

DISPUNE: 
 

Art. unic. (1) Se aproba completarea Anexei nr. 1 a Dispozitiei nr. 54/25.03.2022, in sensul 
adaugarii, unor pozitii noi, dupa cum urmeaza:  

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Blajel la programul de finanţare 
I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule 
nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul 
Local., pentru asigurarea serviciul de transport public local prin curse regulate, prin ADI ”NORD 
TRANS” ; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

 
5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 75/23.12.2021 (privind aprobarea volumului de 
masa lemnoasa propus a se valorifica din fondul forestier proprietatea comunei Blajel, administrat de 
Oculul Sivic Medias, precum si modul de valorificare, pentru anul 2022) 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

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

 
(2) Se actualizeaza Anexa nr. 1 a Dispozitiei nr. 54/2022, conform anexei la prezenta dispozitie. 

 
Emisă la Blăjel la 28.03.2022 
Nr. 67 

 
  Primar,         Secretar general,  
Marius Mărginean                     Ioana Ghiorghe 
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Anexa a Dispozitiei nr. 67/28.03.2022 

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare Consiliului Local Blajel  
din 30 martie 2022 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Medias – Zonă Metropolitană”; 
Inițiator: Primarul comunei Blăjel 

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

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari 
în vederea exercitării votului pentru modificarea și completarea tarifelor pentru 
prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare, 
prestate de către Operatorul Regional Apa Târnavei Mari SA; 

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

3. Proiect de hotarare privind casarea unor obiecte de inventar si a unor active fixe 
corporale, aflate in patrimoniul comunei Blajel;  

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

 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Blajel la programul de 
finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de 
vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- 
Fondul Local., pentru asigurarea serviciul de transport public local prin curse regulate, prin 
ADI ”NORD TRANS” ; 

Initiator: Primarul comunei Blajel 
- Referat de aprobare 
- Raport compartiment de specialitate (compartiment juridic)   
- Aviz comisiile de specialitate 1, 2 si 3 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 75/23.12.2021 (privind aprobarea 
volumului de masa lemnoasa propus a se valorifica din fondul forestier proprietatea comunei 
Blajel, administrat de Ocolul Sivic Medias, precum si modul de valorificare, pentru anul 2022) 
Initiator: Primarul comunei Blajel 

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

         
Primar,        Contrasemneaza Secretar general 
Marius Mărginean         Ioana Ghiorghe   

     
 


