
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA BLANDIANA 

Cod 517160, Comuna BLANDIANA, localitatea BLANDIANA, str. Principală, nr. 15, 

tel/fax.0258760738 E-mail primariablandiana@yahoo.com 

  

HOTĂRÂREA Nr. 13/13.02.2023 

privind aprobarea analizei situației la nivelul comunei Blandiana în vederea înființării 

sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate. 

 

Consiliul local al comunei Blandiana, jud. Alba, întrunit în ședința publică 

extraordinară cu convocare de îndată în data de 13.02.2023; 

  Luând în dezbatere : 

  - Referatul de aprobare nr. 417/10.02.2023 al primarului comunei Blandiana, în 

calitatea sa de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea situației la nivelul 

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

epurare a apelor uzate. 

 - Raportul de specialitate nr. 416/10.02.2023 întocmit de Compartimentul buget, 

finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale 

             - Având în vedere prevederile H.G. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional 

și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. 155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea P.N.R.R. necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

               - Ținând cont de prevederile H.G. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice  de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin 

Mecanismul de redresare și reziliență; 

               - Luând în considerare prevederile GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI 

CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE 

PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C1/2 COMPONENTA C1 – 

MANAGEMENTUL APEI.  

                - Ținând cont de prevederile pct. 3.1.8. din Ghidul Solicitantului care impune 

obligativitatea prezentării și aprobării din partea Consiliului Local a analizei situației la nivel 

local în comuna Blandiana cu privire la  înființarea  sistemelor individuale adecvate (SIA) de 

colectare și epurare a apelor uzate ; 

                - În vederea sprijinirii sănătății populației și a mediului înconjurător a fost analizată 

situația la nivelul comunei Blandiana de către Proiectantul de specialitate Pop Mihai 

Augustrin.; 

 În temeiul art.196 alin.1 lit”a” din OUG nr.57/2019 și art.129, alin. (2) lit. b) privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Aprobă analiza situației la nivelul comunei Blandiana în vederea înființării 

sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate conform anexei 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuternicește primarul  comunei Blandiana – Gherman Nicolae să 

semneze toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, 

contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului în numele comunei Blandiana şi a 

Consiliului Local.  

 

Art. 3.  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. 4. Prezenta hotărâre se va comunica către: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Alba,   

- dosar de ședință,  

- primarului comunei Blandiana 

- 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 

 


