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HOTĂRÂREA nr. 12/13.02.2023 
privind aprobarea proiectului de ordine de zi  

al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată din data de 13.02.2023. 

 

           Consiliul Local al Comunei Blandiana, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 13 

februarie 2023.  

  Luând act de: 

 -Dispoziția Primarului Comunei Blandiana nr.20/10.02.2023 cu privire la convocarea 

consilierilor locali în ședință extraordinară, în ziua de 13  februarie 2023;  

 Referatul de aprobare nr. 415 /10.02.2023 al Primarului comunei Blandiana privind aprobarea 

proiectului de ordine de zi al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată din data de 13.02.2023. 

 Raportul de specialitate nr. 414/10.02.2023 privind aprobarea proiectului de ordine de zi al 

şedinţei extraordinare cu convocare de îndată din data de 13.02.2023  întocmit de  secretarul general 

al Comunei Blandiana. 

  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 al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului 

local Blandiana din data de 13 februarie 2023, după cum urmează:  

 

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. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA BLANDIANA 

Localitatea Blandiana, nr. 15 

C.I.F. 4562303 tel/fax. 0258760811, 0258/760738  

E-mail primariablandiana@yahoo.com   

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. 

 

 Art.2 1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept al său 

sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei Blandiana, 

în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestat la secţia de contencios administrative și fiscal a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituției Prefectului – Județul Alba;  

- Primarului comunei Blandiana;  

- exemplar la dosarul de ședință 

- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe 

pagina de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează la sediul Primăriei Blandiana 

 

 

                                                                                                      Blandiana, 13 februarie 2023 

 

 

                   Preşedinte de şedință                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

                            Consilier,                                                             Secretar general al comunei, 

                         Mircea URSU                                                           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 
 


