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DISPOZIŢIE nr. 18/25.01.2023 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Blandiana  

în şedinţă publica ordinară în data de 31.01.2023 

  

 Având în vedere art. 133 alin. (1), coroborat cu art. 134 alin. (1)  lit.a) si 

art. 135 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 În temeiul ale art. 196 alin. 1 lit. b şi ale art. 197 alin. 1 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

 

PRIMARUL COMUNEI BLANDIANA 

DISPUNE: 

 

Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Blandiana, în şedinţă publica 

extraordinară  în data de 31.01.2023, ora 16.30, pentru dezbaterea proiectelor de 

hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispoziţie. 

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, respectiv Proiectele de 

hotărâre, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate şi celelalte documente 

de prezentare şi motivare sunt puse la dispoziţia consilierilor în format pdf. pe 

adresele de email indicate începând cu data de 25.01.2023, de către secretarul 

general al comunei Blandiana. Consilierii locali au posibilitatea de a formula şi 

depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre, la adresele de email  

primariablandiana@yahoo.com sau blandiana@ab.e-adm.ro.  

Art. 3. (1) Proiectele de hotărâre şi referatele de aprobare ale acestora au fost 

înaintate în format pdf . pe email de către secretarul comunei spre avizare:  

a) Comisiei de specialitate a Consiliului local juridică și de disciplină, muncă și 

protecție socială 

b) Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru activități economico-

financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism 

c) Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru învățământ, sănătate și 

familie, protecție copii, tineret și sport, activități socio-culturale, culte 

(2) Comisiile de specialitate a Consiliului local au obligaţia de a transmite 

secretarului comunei avizele cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea 

proiectelor până cel mai târziu în dimineaţa zilei în care se va desfăşura şedinţa de 

consiliu. 

Art. 4. Proiectul ordinii de zi, anexa 1 la prezenta dispoziţie, va fi adus la 

cunoştinţa publică prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei 

www.comuna-blandiana.ro de către dnul Cunțan Ioan-Ovidiu, având funcţia de 

secretar general al comunei Blandiana. 

mailto:primariablandiana@yahoo.com
mailto:blandiana@ab.e-adm.ro
http://www.comuna-blandiana.ro/
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Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al 

comunei Blandiana: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Primarului comunei Blandiana 

- Consilierilor locali ai comunei Blandiana 

- 1 exemplar la dosarul de şedinţă 

- 1 exemplar la dosarul de dispoziţii 

 

 

Blandiana, 25.01.2023 

 

 

                   Primar         Contrasemnează pentru legalitate, 

           Nicolae GHERMAN       Secretar general al comunei, 

        Ioan-Ovidiu CUNȚAN 
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Anexă nr.1 

la Dispoziţia nr. 15 

din data de 25.01.2023 

 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru şedinţa publică ordinara, 

din data de 31.01.2023 

 

1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 28.12.2022 

 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului local Blandiana din data de 31.01.2023  - Iniţiator: Primar Gherman 

Nicolae. 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la neasumarea de către Comuna Blandiana a 

responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-

cadru  pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 

Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026 - Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae. 

 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  acordarea unui mandat special domnului primar, 

Nicolae Gherman, reprezentantul Consiliului Local Blandiana in Adunarea generala a 

Asociației ,,Apa Alba” - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Blandiana -  Iniţiator: Primar Gherman 

Nicolae. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de 

interes local pe anul 2023, care vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 

conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare -  Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Organigramei și a statului de funcții 

a aparatului de specialitate a primarului comunei Blandiana - Iniţiator: Primar Gherman 

Nicolae. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav din comuna Blandiana jud. Alba pentru anul 2023 - 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 
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9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului  

bugetar din anii precedenți - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 
 

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate 

de comuna Blandiana pentru anul 2023 asociaţiilor din care face parte - Iniţiator: 

Primar Gherman Nicolae. 

 

11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Blandiana, 

pe anul 2023 – inițiator Primar Gherman  Nicolae. 

 

12. Prezentarea Raportului domnului primar Gherman Nicolae privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Blandiana, județul  Alba pentru  anul 2022 

 

13. Prezentarea Raportului anual de activitate al viceprimarului comunei  Blandiana pentru 

anul 2022. 

 

14. Prezentarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali ai Consiliului local 

Blandiana din legislatura 2020-2024, aferente anului 2022 

 

15. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap pentru  semestrul II 2022. 

 

16. Probleme curente. 

            

Blandiana, data 25.01.2023        

                 

 

 

                  Primar     Contrasemnează pentru legalitate, 

     Nicolae GHERMAN                  Secretar general al comunei, 

                                                      Ioan Ovidiu CUNȚAN 

 


