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HOTĂRÂREA Nr. 15/13.02.2023 

privind aprobarea implementării proiectului REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE 

ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA 

BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA 

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. 421/ 10.02.2023 al primarului comunei Blandiana, în 

calitatea sa de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  

REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE A 

APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA 

 - Raportul de specialitate nr. 420 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 Oportunitetea finanțării colectării apelor menajere uzate prin 

sistele SIA (sisteme individuale adecvate)  prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență PNRR/2022/C1/2 COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI.  

  - Ținând cont de prevederile GHIDULUI 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 

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

(4) lit d) privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;     

  

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1.  Aprobă implementarea de către comuna Blandiana a proiectului REALIZARE 

SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR 

UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEȚUL ALBA; 

Art.2. Proiectul REALIZARE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE 

COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA BLANDIANA, 

JUDEȚUL ALBA este necesar și oportun pentru comuna Blandiana și cu un potențial 

economic ridicat asigurat de existența finanțărilor din PNRR și bugetul local al comunei în 

favoarea sănătății locuitorilor și a mediului înconjurător; 

Art.3. Aprobă participarea comunei Blandiana în cadrul programului PNRR  în 

vederea obținerii finanțării nerambursabile în cadrul primei runde  PNRR/2022/C1/2.1 din 

2023 – MANAGEMENTUL APEI; 
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Art.4. Lucrările la investiția aferentă proiectului  vor fi prevăzute în bugetul local al 

comunei Blandiana pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; 

Art.5. Comuna Blandiana se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță a 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

Art.6. Comuna Blandiana se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, respectiv 

finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea 

vor rezulta din documentațiile tehnico-economice și contractul de lucrări; 

Art.7. Numărul de locuitori echivalenți deserviți de proiect conform Breviarului de 

calcul întocmit de ing. Pop Mihai Augustin este de 1183 le. 

Art.8. Caracteristici tehnice ale proiectului: 

 

Numarul racordurilor la SIA prevazute va fi de 530; 

Lungime teava racorduri canalizare prevazute 13250 m 

 

Art.9. – Se împuternicește primarul  comunei Blandiana – Ghermen 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.10.  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.11. 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 

 

 


