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   Anunț referitor la elaborarea unui/unor proiect(e) de act(e) normativ(e) 

 

Numele autorității sau instituției publice : Primăria comunei Blandiana 

Astăzi, 15.02.(data afișării) Primăria comunei Blandiana, anunță deschiderea procedurii 

de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor următoarelor acte 

normative:  

 Proiect de hotărâre nr. 20 din data 15.02.2023 – privind aprobarea volumului de 

masă lemnoasă, care poate fi recoltată şi stabilirea destinaţiei masei lemnoase, ce se va recolta 

din pădurea proprietate publică a comunei Blandiana pentru anul 2023 

 Proiect de hotărâre nr. 21 din data 15.02.2023 – privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a imobilului teren – pășune înscris în CF 70807 Blandiana, în suprafață de 

250 de mp în scopul edificării unui pilon necesar instalării, exploatării și întreținerii unor 

echipamente de telecomunicații mobile ușoare. 

 Proiect de hotărâre nr. 22 din data de 15.02.2023 – privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2024. 

Documentația aferentă proiectelor de acte normative include: 

 Referatele de aprobare privind necesitatea adoptării actelor normative propuse; 

   Textul complet al proiectelor actelor respective; 

    Alte documente considerate relevante;  

   Documentația poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituției, la  adresa (https://comuna-blandiana.ro/   

 la sediul instituției: Comuna Blandiana, localitatea Blandiana, nr. 15, județul Alba. 

 proiectele de acte normative se pot  obține pe bază de cerere depusă la persoana 

responsabilă cu relațiile cu publicul al instituției. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte 

normative supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 

27.02.2023. 

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: 

primariablandiana@yahoo.com sau blandiana@ab.e-adm.ro ;  

 prin poştă, pe adresa : Comuna Blandiana, localitatea Blandiana , nr. 15;  

 la sediul instituției, la Registratură, la adresa: Comuna Blandiana, localitatea 

Blandiana , nr. 15, județul Alba între orele 8.00 și 16.30. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind (...)  (denumirea 

proiectului de hotărâre).”  

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul https://comuna-blandiana.ro/. 

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 

asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 

03.02.2023.  

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 

telefon: 0285/760811, e-mail: primariablandiana@yahoo.com, persoană de contact: Ioan-

Ovidiu Cunțan. 

    

Secretar general, 

Ioan-Ovidiu CUNȚAN 
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