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HOTĂRÂREA Nr. 1/2023 
privind aprobarea ordinii de zi  

a şedinţei ordinare a Consiliului local Blandiana din data de 31.01.2023 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Blandiana, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 

2023.  

 Luând în dezbatere: 

 Dispoziția Primarului Comunei Blandiana nr.5/25.01.2023 cu privire la convocarea 

consilierilor locali în ședință ordinară, în ziua de 31  ianuarie 2023;  

  Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. 14 şi art.135 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

   În temeiul prevederilor art. 135 alin. 7, art. 139, art. 140, art. 196 alin.1, lit. a și art. 243 alin. 1 

lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă prezenta 

 

HOTĂRĂȘTE  

 

           Art.1  Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Blandiana din data de 31 

ianuarie 2023, după cum urmează:  

 

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

 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de zi  - 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 2022, 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; 
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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, precum și a indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap 

grav din comuna Blandiana jud. Alba pentru anul 2023- Iniţiator: Primar Gherman Nicolae. 

 

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.             
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 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Alba; Primarului 

comunei Blandiana; exemplar la dosar și se afișează pe site-ul instituției și la avizierul primăriei. 

 

 

Blandiana, 31 ianuarie 2023 

 

 

                   Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                            Consilier,                                                             Secretar general al comunei, 

                       Vasile GAVRILĂ                                                       Ioan-Ovidiu CUNȚAN       

 
 

 

 

Număr consilieri locali în funcţie: 9 

Număr consilieri locali participanți la ședință: 9 

Număr voturi „pentru”: 9 

Număr voturi „împotrivă”: 0 

Abțineri de la vot: 0 

Sistem de vot : deschis 
 


