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DISPOZIŢIA nr. 20/10.02.2023 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Blandiana  

în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată, în data de data de 13 februarie 

2023 desfășurată cu prezență fizică și la distanță prin mijloace de comunicare 

electronică. 

  

  

 Având în vedere art. 133 alin. 2 lit. a, coroborat cu art. 134 alin. 1, lit. a 

și alin. 4 ,  art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Art. 23 alin. 5 lit. c din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Blandiana aprobat prin H.C.L. nr. 15/2021. 

 În temeiul ale art. 196 alin. 1 lit. b şi ale art. 197 alin. 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

PRIMARUL COMUNEI BLANDIANA 

DISPUNE: 

 

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

extraordinara cu convocare de îndată, la distanță,  în data de data de 13 februarie  

2023, ora 10.00  desfășurată cu prezență fizică și la distanță prin mijloace de 

comunicare electronică 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 și prin intermediul platformei WhatSApp – grupul – 

Consiliul local Blandiana începând cu data de 10.02.2023, 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. Proiectele de hotărâre şi referatele de aprobare ale acestora au fost 

înaintate în format pdf. pe email și prin intermediul platformei WhatSApp – 

grupul – Consiliul local Blandiana 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 
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d) 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 domnul Cunțan Ioan-Ovidiu, având funcţia 

de secretar general al comunei Blandiana. 

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 

 

 

Comuna Blandiana, data 10.02.2023 

 

 

 

                   Primar         Contrasemnează pentru legalitate, 

           Nicolae GHERMAN       Secretar general al comunei, 

        Ioan-Ovidiu CUNȚAN 
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Anexă nr.1 

la Dispoziţia nr. 20 

din data de 10.02.2023 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru şedinţa publică extraordinara cu convocare de îndată, în data de data de 10 februarie 

2023 desfășurată cu prezență fizică și la distanță prin mijloace de comunicare electronică 

 

 

1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de  31.01.2023 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședința al Consiliului 

Local al comunei Blandiana pentru lunile februarie-aprilie 2023 - Iniţiator: Primar 

Gherman Nicolae 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a 

Consiliului local Blandiana cu convocare de îndată din data de 13.02.2023 - Iniţiator: 

Primar Gherman Nicolae 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea analizei situației la nivelul comunei 

Blandiana în vederea înființării sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și 

epurare a apelor uzate - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice 

Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

investiția  REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE 

SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA- 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului 

REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI 

EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA - 

Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Blandiana pe anul 2023 - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

 

Blandiana, data 10.02.2023        

                 

 

                  Primar     Contrasemnează pentru legalitate, 

        Nicolae GHERMAN                  Secretar general al comunei, 

                                                      Ioan Ovidiu CUNȚAN 

 


