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Din data 12.01.2021

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar;
Avdnd in vedere prevederile art.l-13, alin.(2), ale.art.l34 alin (4) si alin. (5),

art.l-15, art.l-16 si ale art.l55 din OUO.nr.57l2019 privind Codul administrativ si ale
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Blaj
aprobat prin HCL Blaj nr.23112016 si modificata si completata cu prevederile HCL Blaj
nr. 7712O18, in legatura cu reglementarea activitatii consiliului local prin modificarea
regulamentului de functionare in lumina notei de indrumare nr.7l40l20lE a Institutiei
Prefectului-.iudetului Alba;

Luind act de caracterul de urgenta al prezentei dispozi(ii care se datortazl faptului
ci existl necesitatea aproblrii in Consiliul local a unor proiecte de hottrrAre legate de
inaintarea unei solicitiri citre Consiliul judelean Alba in vederea intocmirii unui proiect
de Hotlrdre de Guvern pentru alocarta unor sume de bani din fondul de rezervl la
dispozilia Cuvernului pentru lVlunicipiul Rlaj, modificarea HCL Blaj nr. 4712020 in
legiturtr cu aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Blaj pentru anul 2021 a
criteriilor care stau la baza stabilirii cotelor adifionale aferente impozitelor qi taxelor locale
pentru anul 2021, datoritl apartifiei unor reglementiri legale noi - punctului 215 din Legea
nr. 296118.12.2020, cdt Ei indreptarea unei erori materiale survenitl la HCL Blaj nr. l34l
11.10.2020, constatatl la OCPI Alba-BCPI Blaj qi modificarea art 3 din HCL Blaj
nr.l54l10.1L2020;

Vtrzdnd prtvederile HCL Blaj nr. l,lll10.11.2020 in legSturi cu modalitatea de convocart
gi desftrqurare a qedin{elor Consiliului local al municipiului Blaj prin procedura,,la distanta". pe
perioada instituirii stirii de al€rttr li./sau sttrrii de urgenlS, de prevederile HCL Blaj nr.
l!7126.10.2020 privind alegerca PreEedintelui de qedinltr pentru perioada octombrie 2020 -
decembrie 2020:

AvAnd in vedere starea de alerti in care se glsegte Rominia incepind cu data de
16.05.2020 a fost prelungitl prin H(iR. Nr. -ll2021 incepAnd cu data de 13 01.2021 cu o
perioadi de -10 de zile, gedinfa de consiliu se va desfiqura cu respectarea condiliilor de
distanlare fizicl stabilite de autoritltile de stat ale Rominiei cfft 9i ale HCL Blaj nr.
j6120.03.2020 modificati ii completatl prin HCL Blaj nr. l4ll10.11.2020;
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in temeiul art. 134 alin (l) lit a), alin.(-l) lit.b), alin (5) , art.l35, art.l-i6 pi art. 196

alin ( I ) lit.b) din OU(i.nr.57l2019 privind Codul administrativ;

Art.l. Se convoci Consiliul Local al municipiului Blaj in qedinfl extraordinartr,
convocati de indata prin procedura LA DISTANTA, JOI - 14.01.2021, intervalul orar
15.00 - 1E.00. cu urmatorul :

l. PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj ia act
r;i igi insugeqte solicitarea transmisi Consiliului Judelean Alba in legiturl cu ini(ierea unui
proiect de Hotlrire de Guvern cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezenl
bugetarl la dispozi(ia Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru
municipiul Blaj, jude{ul Alba.

Iniliator: Rotar Gheorghe lhlentin - Primarul municipiului Blaj.
2.PROIECT DE HOTARARII, prin care Consiliul Local al Nlunicipiului Blaj

aprobl modificarea Anexei 4C din HCL Blaj nr. 47130.04.2020 prin care sa aprobat
impozitele si taxele locale in municipiul Blaj pentru anul 2021 si criterile care stau la baza
stabilirii cotelor adilionale aferente impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2021.

Inifiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
3.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul Local al lVlunicipiului Blaj

aprobl indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL Blaj nr. 134/11.10.2020 dupi cum
urmeazl: se va inscrie modificarea numtrrului topografic 238 in loc de numlrul topografic
2-138 cum era ini(ial inscris la art. I din HCL Blaj nr. 134/l1.10.2020".

Iniliator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
4.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul Local al Nlunicipiului Blaj

aprobl modificarea $i completarea art.3 din HCL Blaj nr, 154110.11.2020
Ini(iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Art.2. Proiectele de hot{rflre sunt transmise Primarului municipiului Blaj,
Viceprimarului municipiului Blaj, Consilierilor locali ai municipiului Blaj, aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, birourilor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj vizate de proiectul de hotarare, Institutiei
Prefectului-judetul Alba in forma scrisa pe suport electronic.

Art.3. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Blaj sunt
invitate, in conformitate de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al
municipiului Blaj, spre analiza si acordarea avizului de specialitate proiectelor de hotarare
din ordinea de zi, in conditiile Codului administrativ, prin procedura,,la distan(l".

Art.4. Toate persoanele interesate sunt invitate sa depuna amendamente in
conditiile Codului adminsitrativ prin procedura ,,la distan1tr".

Art.S. Prezenta dispozitie se aduce la cunostiinta puttlica pe pagina de internet a
[iAT ]lunicipiul Blaj si prin intermediul mass-media.
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