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Nr.   531/ 20.02.2023 

 
P U B L I C A Ț I E 

 

 În data de 27.02.2023, ora 10.00 , la sediul Consiliului local al comunei Blandiana, va avea 

loc ședința ordinară a Consiliului local, convocată prin Dispoziția nr. 23/20.02.2023, emisă de către 

primarul comunei, în conformitate cu prevederile 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 precum și ale Art. 23 alin. 2 și 3 din Regulamentul de organizare și 

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

  

 Informații despre ședință : 

 

a) Data, ora și locul desfășurării ședinței ordinare 

 

27 februarie 2023, ora 10.00  la sediul UAT comuna Blandiana, nr. 15 

 

b) Proiectul ordinii de zi 

 

b.1.) Proiecte de hotărâri/descărcare proces verbal al ședinței anterioare. 

 
1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de  13.02.2023 

 

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

Consiliului local Blandiana din data de 27.02.2023 - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si UAT Blandiana pentru implementarea proiectului ”HUB 

de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySMIS 13096  - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea comunei Blandiana, județul Alba la 

parteneriatul LEADER al Asociației ”Grupul de Acțiune din Zona Văilor Ampoiului și 

Mureșului” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru 

perioada 2023-2027 în vederea susținerii proiectelor din Planul Național Strategic PAC 

(2023-2027) - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 

modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM 

ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 2 Lot 2 Tărtăria cu nr. 223/ 

27.12.2018 - Iniţiator: Primar Gherman Nicolae 
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6.  Întrebări, interpelări, răspunsuri, petiții, probleme de interes local. 

 

c) Modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali materialele 

înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

  - pe suport letric la sediul primăriei, de către secretarul general al comunei Blandiana. 

  - prin comunicarea acestora prin intermediul platformelor electronice de mesagerie - 

WhatsApp – grupul – Consiliul local Blandiana. 

 
 
 

PRIMAR, 

Nicolae GHERMAN 

 
 
 
 

 


