
Citre,
DI./D.NA CONSILIER

l. PROIECT DE, HOTARARFI,, prin care Consiliul local al municipiului Blaj ia act
pi igi insupegte solicitarea transmisl Consiliului Jude{ean Alba in leglturi cu inifierea unui
proiect de Hotlrire de Guvern cu privire la alocarea unei sume din l'ondul de rezervl
bugetari la dispozilia Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru
municipiul Blaj, judetul Alba.

Ini{iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
2.PROIECT DE HOTARARE, 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 Ia baza
stabilirii cotelor aditionale aferente impozitelor pi taxelor locale pentru anul 2021.

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

aprobi indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL Blaj nr. 134/11.10.2020 dupl cum
urmeazS: se va inscrie modificarea numlrului topografic 238 in loc de numirul topografic
2338 cum era initial inscris la art. I din HCLBlaj nr. 134/11.10.2020".

Iniliator: Rotar Gheorghe lhlentin - Primarul municipiului BIaj.
4.PROIECT DFI HOTARARE, prin care Consiliul Local al Municipiului Blaj

aprobi modificarea Ei completarea art.3 din HCL Blaj nr. 154110.11.2020
Initiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Art.2. Proiectele de hotlrflre 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,

U.A.T. BLAJ . CONSILIUL LOCAL
Pia{a I 848 nr. 16. cod 5 15400. judelul.Alba

tel: 0258 -7 l0l l0: tax: 0258-710014
e-rnail:rrrimariebl i@ rcnet.ro

I

Art.l Se convoca Consiliul Local al municipiului Blaj in gedinlii extraordinari,
convocati de indatr prin procedura LA DISTANTA, JOI, 14.01.2021, intervalul orar
15.fi) - 18.00 cu urmitorul :

PROIECT AL ORDINII DE ZI



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 distanfi".

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

Art.s. Prezenta dispozitie se aduce la cunostiinta publica pe pagina de internet a

UAT Nlunicipiul Blaj si prin intermediul mass-media.

Ro tin
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I.,A,T, I}LAJ . (-0NSILIL'L L(X'AL
Piati l8-18 nr.l6. cnd 515{U). Judclul.Alba
tel: 0158 -7loll0: Itx: 0l5ll-7l00li
c'marl:Drinrarichlir

COROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL BLAJ
PRIMAR

SECR
$te

RASENINT]AZA
TAR GENERAL

cu Serglu

DISPOZITIA NR.15
Din data 12.01.2021

T

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotari
Av6nd in vedere prevederile art.lJ3, alin.(2), ale.art.l-14 alin (4) si alin. (5),

art.l-15, art.l36 si ale art.l55 din OUG.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. 7712018, in legatura cu reglementarea activitatii consiliului local prin modificarea
regulamentului de functionare in lumina notei de indrumare nr.7l{0/2018 a lnstitutiei
Prefectului-judetului Alba;

Lu6nd act de caracterul de urgenta al prezentei dispozi{ii care se datorrazl faptului
ci existl necesitatea aproblrii in Consiliul local a unor proiecte de hotirdre legate de
inaintarea unei solicitlri cltre Consiliul judelean Alba in vederea intocmirii unui proiect
de Hotirire de Guvern pentru alocarea unor sume de bani din fondul de rezervl la
dispozi{ia Guvernului pentru Municipiul Blaj, modificarca HCL Blaj nr. 4712020 in
leglturl cu aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Blaj pentru anul 2021 a
criteriilor care stau la baza stabilirii cotelor adilionale aferente impozitelor qi taxelor locale
pentru anul 2021, datoriti apartifiei unor reglementlri legale noi - punctului 215 din Legea
nr, 296118.12.2O20, c6t qi indreptarea unei erori materiale survenitl la HCL Blaj nr. 134/
I t.10.2020. constatatl Ia OCPI Alba-BCPI Blaj ;i modificarea art 3 din HCL Blaj
nr.l54/10.1 1.2020;

Vlzind prevederile HCl, Blaj nr. 14ll10.t1.2020 in legtrturl cu modalitatea dc convocart
gi desfiqurare a qedinlelor Consiliului local al municipiului Blaj prin procedura,,la distanta", pe

perioada instituirii sttrrii de alerti gi/sau stirii de urgenltr. de prevederile HCL Blaj nr.
Ii7126.10.2020 privind alegerea Pre;edintelui de qedinl5 pentru perioada octombrie 2020 -
decembrie 2020:

AvAnd in vedere starea de alerti in cart se glseqte Rom0nia incep6nd cu data de
16.05.2020 a fost prelungitl prin HGR. Nr.3/2021 incepind cu data de l3 01.2021 cu o
perioadl de 30 de zile, qedinta de consiliu se va desfrgura cu respectarea condiliilor de
distantare fizici stabilite de autoritilile de stat ale RomAniei c6t qi ale HCL Blaj nr.
36120,03.2020 modificati qi completatl prin HCL Blaj nr. l4ll10.11.2020;



I

in temeiul art. 134 alin (l) lit a), alin.(-]) lit.b), alin (5) , art.l35, art.l36;i art. 196

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

DISPUNE:

Art.l. Se convoci Consiliul Local al municipiului Blaj in qedin{I extraordinarl,
convocati de indata prin procedura l,A DISTANTA, JOI - 14.01.2021, intervalul orar
15.00 - 18.00, cu urmatorul :

PROIECT AL ORDINII DE ZI

l. PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj ia act
qi igi insuqeEte solicitarea transmisi Consiliului Jude{ean Alba in legtrturi cu ini{ierea unui
proiect de Hotlrdre de Guvern cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervi
bugetarl la dispozilia Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru
municipiul Blaj, judeful Alba.

Initiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
2.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul Local al Municipiului Blaj

aprobi 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.

Ini{iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
3.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul Local al Municipiului Blaj

aprobi indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL Blaj nr. 134/11.10.2020 dupl cum
urmeazi: se va inscrie modificarea numirului topografic 238 in loc de numirul topografic
2338 cum era inilial inscris la art. I din HCL Blaj nr. 134/11.10.2020".

Ini(iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
4.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul Local al Municipiului Blaj

aprobr modificarea $i completarea art.3 din HCL BIaj nr. 154110.11.2020
Inifiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Art.2. Proiectele de hotiirire 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{5".

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

Art.s. Prezenta dispozitie se aduce Ia cunos gina de internet a

UAT Municipiul Blaj si prin intermediul mass-m
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REFERAT (RAPORT) DE AVIZARE /APROBARE,
Nr. 693/13.01.2021

Subsemnatul Sergiu [iteflnescu, secretar general al municipiului Blaj va supun spre
aprobare, in baza art. 136 alin. (2) si (3) din OU(i .nr.57 12019 privind Codul administrativ,
Referatul (raportul) de avizare/aprobare pentru cele 4 proiecte de hotirAre pentru qedinla
extraordinara convocata de indatl la data de 14.01.2021, prin procedura LA DISTANTA
aprobata prin HCL Blaj nr.36/20.03.2020, modificati qi completati prin HCL Blaj
nrl4l/10.1I .2020.

Av6nd in vedere rapoartele de specialitate si notele de fundamentare / expunererile
de motive inregistrate pini in acest moment de cltre serviciile, direcliile, hirourile si

compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Blaj, va prezint mai jos lista cu proiectele de hotlrire pe care-l propun spre aprobare in
dezbaterea consiliului local :

l PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj ia act
qi iqi insupeqte solicitarea transmisl Consiliului Judelean Alba in leglturi cu inilierea unui
proiect de Hot5r6re de Guvern cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervl
bugetarl la dispozi(ia Guvernului, prevlzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru
municipiul Blaj, judetul Alba.

Iniliator: Rotar (iheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
2.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul l-ocal 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 aditionale aferente impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2021.
Ini!iator: Rotar Cheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

-3.PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul Local al Nlunicipiului Blaj
aprobi indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL Blaj nr. 134/11.10.2020 dupl cum
urmeazl: se va inscrie modificarea numlrului topografic 2-1E in loc de numlrul topografic
2338 cum era inifial 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 Municipiului Blaj

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

Fac prrcizarea ca proiectele de hotir6re qi materialele aferente sunt transmise spre
studiu consilierilor locali prin e-mail la data de l-1.01.2021, serviciilor, directiilor, birourilor
si compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Blaj cat si este prezentat comisiilor Consiliului local al municipiului Blaj' urmdnd a fi
supus dezbaterii Consiliului local al municipiului Blaj in pedinfa extraordinara de

convocata de indati la 14.01.2021 prin procedura LA DISTANTA al5turi de toate
documentele precizate expres de lege : cereri, solicitiri, adrese. devize generale. rapoarte de

evaluarr, rapoarte de specialitate sau note de fundamentare, etc.
Caracterul de urgenta al qedin{ei a fost prezentat in Dispozilia Primarului

municipiului Blaj nr. l5l12.01.2021
Consilierii locali in Consiliul local al municipiului Blaj cat si aparatul de specialitate

al Primarului municipiului Blaj vor fi anunlali prin e-mail de convocarea gedinfei in



procedura LA DISTANTA.
Prezentul raport de aprobare, reprezintl instrumentul de prezentare si motivare a

qedinlei de consiliu si va insoti fiecare proiect de hotir6re de consiliu local, fiind pr€zentat
consilierilor locali qi in qedinfele de comisii, daci este cazul.

iNxl APR()BA'I"
sFt('Ru]',\R (J RAL P

Sergiu $tefI cu ( l heorghe Rotar
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RO\TANIA
JUDETUL ALBA
NIUNICIPIUL BLAJ
PRIMAR

Avizat,
SECRE (;l.lNERAI,.

escuSe S

PRIVIND INITNMNBN CATRE CONSILIUL JUDETEAN ALBA A UNEI
SOLICITARI iN T,ncATUnA CU TNTITNNEA UNUI PRdIECT DE HOTARARE
DE GUVERN PENTRU AI,OCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA
LA DISPOZITIA GUVE,RNUI,UI PENTRU MUNICIPIUL BI,AJ iN VEDEREA
REALIZARII I,UCRARII,OR DE MODERNIZARE $I EXTINDERE I,A
OBIECTML DE INVESTITII: ,,PASAJ SUPERIOR KM 377+131" - PODUL
MINCIUNII,OR''

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in sedinta extraordinara convocata.,
de indata" prin procedura LA DISTANTA, in data de 14.01.2021, intervalul orar 15.00 -
18.00;

Lu6nd in dezbatere :

- Expunerea de motive /nota de fundamentare nr. 657 I 12.01201 a Primarului
municipiului Blaj la proiectul de hotir6re cu privire la solicitarea adresati Consiliului
Judelean Alba pentru inilierea unui proiect de Hotirire de Guvern privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervi bugetarl la dispozifia Guvernului pentru municipiul Blaj,
judelul Alba in vederea realizarii lucririlor de modernizare pi extindere la obiectivul de
investi(ii: ,,Pasaj superior km -177+131" - Podul lVlinciunilor".

- Raportul de specialitate nr. 748 I 13.01.2021 al biroului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, cu privirc la documenta(ia
necesar a fi intocmitl in vederea transmiterii citre Guvernul RomAniei a documentatiei
legale pentru inilierea unui proiect de Hotlr6re de Guvern privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervtr bugetari la dispozi(ia Guvernului pentru municipiul BIaj, judeful Alba
in vederea realizarii lucrtrrilor de modernizare qi extindere la obiectivul de investi{ii:
,,Pasaj superior km -177+131" - Podul Minciunilor".

LuAnd act de adresa nr. 657112.01.2021 a UAT Municipiul Blaj cltre Consiliul
jude{ean Alba.

Av6nd in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotirire
nr.693/13.01.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;

Luind act de prevederile HGR nr.975/2020 qi avdnd in vedere prevederile

rl-

I"A,T, t]LAJ . Co\SILILL LoCAL
Pi,rtr l8-llt nr.l6. c(xl 5 I 5-l(X). Judctul.AIba

rr'l: {)158 -7101 l0i llrl: 0158-7lU)ll
r-nrii I I ![!!!U1g[14]SI!!!!.I1]

PROIECT DE HOTARARE
Din data de 13.01.2021



legii nr, 2412000 privind normele de tehnicl legislativl pentru elaborarea actelor
normative - republicatl modificatl ulterior, prevederile HGR nr. 561/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea qi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a

proiectelor de acte normative, precum $i a altor documente, in vederea

adoptlrii/aproblrii, cit qi prevederile art.l29 alin.(l), alin.(2) lit.b) qi d) punctul (7) lit.k)
si punctul (14) din OUG.nr.57l2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare;
in temeiul art.l29 alin.(l), alin.(2) lit.b) pi d) punctul (7) lit.k) si punctul (14) din

OUG.nr.57l2019, privind Codul administrativ precum ;i ale art.lJ3 - l,l0 din
OUG.nr.57/21)19 privind Codul adnrinistrativ. cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL I,OCAI, AL I,IUNICIPIUI,UI BLAJ
HOTARA$TE:

Art.l.- Consiliul local al municipiului Blaj ia act gi iqi insuqeqte solicitarea
transmisl Consiliului Jude[ean Alba in leglturl cu ini(ierea unui proiect de

Hotirdre de Guvern cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervl bugetarl
la dispozilia Guvernului, prevlzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul
Blaj, judelul Alba, conform anexei I A) - parte integrantl din prezenta hotlrire.

Art.2.- Sumele solicitate vor avea ca destinafie realizarea lucrlrilor de

modernizare qi extindere la obiectivul de investifii: ,,Pasaj superior km 377+131" -
Podul Nlinciunilor", in conformitate cu anexa I B) - parte integrantl din prezenta
hotirAre.

Art.-3.- Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotlrAri.

Art.4.- Prezenta hotararc se va comunica Institutiei Prefectului- judetul Alba,
Consiliului judetean Alba, Primarului municipiului Blaj, Secrttarului general al
municipiului BIaj .

Art.S. a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de

Prefect, in conditiile OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotirire poate fi contestati in termenele, condi{iile Ei la

instanta competenttr, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modifictrrile pi completiirile ulterioare.

Art.6. Prezenta hotlrdre a fost adoptati cu un numar de voturi .. pentru >>

valabil exprimate.
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Anexa I B, la Hotararea Consiliului Local Blaj nr. 12021

Romania, Judetul Alba
Municipiul Blaj - Consiliul Local Blaj

DATE DE PREZENTARE VALORICA A OBIECTIVULUI:
MODERNIZARE $I EXTINDERE A,,PASAJULUI SUPERIOR KM

377+131" -,,PODUL MINCIUNILOR" DIN NIUNICIPIUL BLAJ

pentru care se solicita alocarea sumei de 7.000.000 lei din Fondul de rezervi
bugetarA la dispozilia Guvernului, prevlzut in bugetul de stat pe anul 202 l. in

bugetul Municipiului Blaj, judelul Alba, pentru realizarea lucrdrilor de investilii,
modernizare ;i extindere a ,,Pasajului superior km 377+ I 3 I " - ,,Podul

Minciunilor" din municipiul Blaj .

Nr.
cd.

[,4odernizare gi

extindere a
.,Pasajului

superior km
377+131" -

,,Podul
Minciunilor" din
municipiul Blaj

TOTAL

PRIIVIAR.
Gheorghe Valenti

2 3

16.360.048,60
lei

7.000.000 lei 9.360.048,60
lei

Obs

7

Valoarea
totala a
lucrarilor
estimata
potriw
devizului
general este
de
16.360.048,60
lei.

540 6

1

SECRE R GENERAL.

Surse de f inanlare
-mii lei -

Din care

Valoare
conform
DEVIZ

GENERAL
INCLUSIV

TVA

Buget de
stat

aprobat
2021

Dif erentaSurse
propriiAlocat

pAni in
prezenl

7.000.000 lei 9.360.048,60
lei

16.360.048,50
lei

o Sergi te[Snescu

Denumirea
principalelor

activitati

1



Anexa I A, la Hotararea Consiliului Local Blaj nr.
Romania, Judetul Alba
Municipiul Blaj - Consiliul Local Blaj

t202t

Citre,
Consiliul jude(ean Alba
Alha Iulia, Piata I.l.C. BrAtianu. nr.l, judepl Alba

UAT Blaj - Municipiul Blaj, cu sediul in Blaj, Piala l8.l8,nr.l6, jude(ul Alba, solicitdL cu respect

Consiliului jude{ean Alba qi Instituliei Pret'ectului-Judeful Alba sprijinul legal pentru iniliereu
unui proiect de hotirire de guvern in legatura cu alocarea sumei de 7.000.000 lei din Fondul de

rezerve bugetara la dispozilia Guvernului, prevazut in hugetul de stat pe anul 2021. in bugetul
Municipiului Blaj, judelul Alba, pentru realizarea lucririlor de investilii, modernizare 9i

extindere a,,Pasajului superior knr 377+131" -,,Podul Minciunilor" din municipiul Blaj.

Facem precizarea cd obiectivul de investilii pentru care se solicitS tinan(are previzute in anexa I

la prezenta solicitare nu se suprapune cu obiective de investilii finanlate prin PNDR sau alte
programe de finanlare din partea Guvernului Romdniei avAnd ca obiect acelea5i bunuri imobile.

De asemenea obiectivul de investilii se incadreazi la capitolul finanlarea unor cheltuieli urgente.
in acest sens imobilul pentru modernizarea qi extinderea ciruia se solicita tinantare din panea

Guvernului Rominiei a fbst preluat recent in domeniul public al municipiului Blaj, in baza HGR
or.97 512020. Pasajul ( Podul Miniciunilor) a fbst construit in anul 1969 5i este in tapt un pod

rutier amplasat peste calea ferati - magistrala 300 din proiectul PanEuropean pentru curculalia
trenurilor cu vitezi de l60km/h. Acest obiectiv nu a fost cuprins in cadrul lucririlor de

modernizare/reabilitare a cdii f'erate L 300, la data cind era in domeniul public al statului roman
gi administrarea Ministerului Tran sporturilor.lnfrastructu rii 5i Comunicaliilor. El este un element
cheie de arhitecturi qi dezvoltare urbani al municipiului Blaj. care asigura legatura pentru 6
(iase) artere centrale de circula[ie gi faciteazA conexiunea municipiului Blaj cu municipiile Alba
Iulia, Cluj-Napoca. Tirniveni, Tlrgu Mureq. Media;, Sighiqoara. Sibiu.
Vechimea lui, faptul ca in acest moment este subdimensionat pentru traficul rutier Si ca orice
intirziere in modernizarea qi extinderea sa ar putea af'ecta atAt traficul rutier din zona Blajului,
cat $i pune in pericol traficul f'eroviar de pe magisstrala 300, cAt qi lipsa perspective de fina[atre a

lucrdrilor de reabilitare din partea Ministerului transporturilor, a impus et'ectuarea tuturor
demersurilor legale din partea municipiului Blaj pe lingi Guvernul Rominiei pentru preluarea

acestui imobil in domeniul public al municipiului Blaj gi adminsitrarea consiliului local. Dupi ce

aceste demrsuri au fost realizate prin emiterea HGR. Nr.975/2020, acum se impune de urgenta
glsirea unor solulii de finan{area rapidd a modernizdrii qi extinderoiii acestui obiectiv. Solulia
alocirii unor sume de bani din fondul de rezerva la dispozi[ia Guvernului este cea mai rapidl gi

eficace in aceaste situatie.



Cit priveEte oporlunitatea lucririlor acestea sunt in strinsi legAturi cu aspectele aritate mai sus,

cu documentele strategice ale municipiului Blaj, elaborate sau in curs de elaborare cum ar fi
Strategia Integratl de Dezvoltare Urbana gi Planul de Mobilitate Urbani Durabi16 gi cu faptul cd

finanlarea acetui obiectiv va asigura fluidizirea traficului pe DN 14 B Si DJ 107 la Blaj ;i va

asigura o continuitate a dezvolterii economice a zonei!

JinAnd cont de faptul cA adoptarea Hotardrii Guvernului Rominiei este de maxim[ imPonan(a

pentru dezvoltarea urbana a Municipiului Blaj ;i a zonei Tirnavelor,vtr adreslm rugdmintea sa ne

acordati tot spri.jinul legal 5i posibil astfel incat Proiectul de Hotdrlre a Guvernului Rominiei, si
fie promovat intr-o viitoare Sedinli de Guvern.

PRIMA
Gheorghe Val R r

SI.]C]RI]7 GENERAL
Sergi teflnescu

fuIIJNICIPIUL
BLAJ
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l'iala 1848 nr 16. cod 5l 5,100. .iudctu l.Alba

tcl: 0258 -7I0ll0: li!\: 0251i-7I(X)l.l

c-mail: Drinrarichlai rr rcnct.ro

EXPI ]NF:R F] DI] Mol'IV t'

NR.657 ll2.0l20t

LJAt Blaj - Municipiul Blaj. cu sediul in Blaj, Pia{a I 848.nr. 16. judetul Alba, solicitl cu respect
Consiliului judelean Alba qi tnstituliei Prefectului-Judelul Alba sprijinul legal pentru inilierea
unui proiect de hotdrdre de guvem in legdturd cu alocarea sumei de 7.000.000 lei din [rondul de
rezervd bugetard la dispozilia Guvemului, prevdzut in bugetul de stat pe anul 2021. in bugetul
Municipiului Btaj. judelul Alba. pentru realizarea lucririlor de investilii. nrodemizare gi

exlindere a ..Pasajului superior km 377+131" ..Podul Minciunilor" din municipiul Blaj.

l.acem precizarea cI obiectivul de investilii pentru care se soliciti finanlare previzute in anexa I

la prezenta solicitare nu se suprapune cu obiective de investilii finan{ate prin PNDR sau alte
programe de finanlare din partea Guvernului Romdnici avdnd ca obiect aceleagi bunuri imobile.

I)e asemenea obiectivul de investitii se incadreazd la capitolul linanlarea unor cheltuieli urgente.
in acest sens imobilul pentru modemizarea gi extinderea ciruia se solicitd finanlare din pa(ea
Guvemului RomAniei a fbst preluat recent in domeniul public al municipiului Blaj. in baza HGR
nr.97 512020. Pasajul ( Podul Miniciunilor) a lbst construit in anul 1969 $i este in lapt un pod
rutier amplasat peste calea I'erati magistrala 300 din proiectul PanEuropean pentru curculafia
trenurilor cu vitezi de l60km/h. Acest obiectiv nu a lbsl cuprins in cadrul lucrlrilor de

modemizare/reabilitare a cdii t'erate L 300, la data cdnd cra in domeniul public al statului romAn
gi administrarea Ministerului 'I'ransporturilor,lnliastructurii 

Ei Comunicaliilor. El este un element
cheie de arhitecturi qi dezvoltare urband al municipiului Blaj. care asigurl legdtura pentru 6
(qase) artere centrale de circulalie gi laciteazl conexiunea municipiului Blaj cu municipiile Alba
Iulia. Cluj-Napoca. Tdmdveni. Tdrgu MureE. Mediaq. Sighiqoara. Sibiu.
Vechimea lui. faptul ci in acesl moment este subdimensionat pentru traficul ruticr $i cd orice
inldrziere in modemizarea Ei extinderea sa ar putea alccta atdt traticul rutier din zona Blajului.
c6t qi pune in pericol trallcul lbroviar de pe magisstrala 300. cdt qi lipsa perspective de linalatre a

lucrdrilor de reabilitare din partea Ministerului lransporturilor. a impus e['ectuarea tuturor
demersurilor legale din partea municipiului Blai pe lingd Guvemul Romdniei pentru preluarea
accstui imobil in domeniul public al municipiului Blaj qi adminsitrarea consiliului local. DupI ce

aceste demrsuri au fbsl realizate prin emiterea IIGR. Nr.975/2020. acum se impune dc urgenta
glsirea unor solulii de finanlarea rapidd a modemizdrii qi extinderoiii acestui obiecliv. Solulia

I
T



alocf,rii unor sume de bani din fondul de rezervi la dispozilia Guvemului este cea mai rapidd qi

eticace in aceast5 situa[ie.

Cdt priveEte opo(unitatea lucrlrilor acestea sunt in strAnsi legilurd cu aspectele arltate mai sus,

cu documentele strategice ale municipiului BIaj. elaborate sau in curs de elaborare cum ar fi
Strategia IntegratA de Dezvoltare Urbani Ei Planul de Mobilitate Urband DurabilS qi cu faptul ci
finanlarea acetui obiectiv va asigura lluidizarea tralicului pe DN 14 B Si DJ 107 la Blaj qi va
asigura o continuitate a dezvolterii economice a zoneil

fin6nd cont de faptul ci adoptarea Hottrrdrii Guvemului RomAniei este de maximd importanJi
pentru dezvoltarea urband a Municipiului Blaj qi a zonei Tdmavelor.vd adreslm rugimintea si ne

acordali tot sprijinul legal qi posibil astl-el incat Proiectul de Hotdrdre a Guvemului RomAniei, sd

fie promovat intr-o viitoare gedinld de Cuvem.

I'RIM Ir
G heorghe Vale Rotar



RAPoRT DIi SPI]CIAI,I'IXTIi

Ntt. 7{8 / l-1.01.202t

Ilirouljuridic din cadrul aparatului de spccialitate a primarului municipiului Blaj :

Luind act de prevederile HGR nr.975/2020 Ei avAnd in vedere prevederile
legii nr. 2412000 privind normele de tehnici lcgislativl pentru elaborarea actelor
normative - republicatl modificatii ulterior, prevederile HGR nr. 561/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea qi prezentarea proiectelor de documente de politici publice,, a

proiectelor de acte normative, precum $i a altor documente, in vederea
adoptirii/aprobirii, c6t qi prevederile art.l29 alin.(l), alin.(2) lit.b) gi d) punctul (7) lit.k)
si punctul (14) din OUG.nr,57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare
Propunem initierea unui Proiect de Hotarare in temeiul art.l29 alin.(l), alin.(2) lit.b)

Ei d) punctul (7) lit.k) si punctul (14) din OUG.nr.57/2019, privind Codul administrativ
prccum qi alc art.l33 - 140 din ()l.r(J.n r.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare prin care Consiliul local al municipiului Blaj :

a) ia act qi iqi insuqeqte solicitarea transmisil Consiliului Judefean Alba in legituri
cu inifierea unui proiect de Hotirire de (iuvern cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de rezervl bugetarl la dispozifia Guvernului, prevlzut in bugetul de stat pe anul
2021, pentru municipiul Blaj, judetul Alba, conform anexei I A)

b)Sumele solicitate vor avea ca destina(ie realizarea lucririlor de modernizare gi

extindere la obiectivul de investi{ii: ,,Pasaj superior km -177+131"
Podul Minciunilor",
hotlrire.

in conformitate cu anexa I I)) rte integrantl din prezcnta

Intocmit,
Consilier Juridic

Adela Ban
*L\
L,\

Avizat,
Sc r (ieneral

urg u

g

\.

tJ.A. L t)l.AJ - (\ )NSlt.tt jt. t.o( Al.
l'iala l8.lll Drl6. cod 515{(X). iudclul.nlba

lcl: 0258 -71()l l0: la\: 02511-71(x)lJ

c-mail: prinralichliri a rcrrct.r'o
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Nr. 657 / 12.01.2021

CItre,
Consiliul jude(ean Alba
Alba Iulia, Piata I.l.C. Br6tianu, nr.l, judeful Alba

Institu{ia Prefectlui- Judelul Alba
AIba Iulia. Piata I.l.C. BrAtianu. nr.l. judelul Alba

UAT Blaj - Municipiul Blaj.cuscdiul in Blaj,Piala 1848,nr. l6,judelul Atba.solicita
cu respect Consiliului judelean Alba qi Instituliei Pref'ectului-Judeful Alba sprijinul
legal pentru inilierea unui proiect de hot6rdre de guvern in legdturd cu alocarea sumei
de 7.000.000 lei din Fondul de rezervd bugetari la dispozilia Guvernului, previzut
in bugetul de stat pe anul 202 l. in bugetul Municipiului Blaj, judelul Alba, pentru
realizarea lucririlor de investilii. modernizare qi extindere a .,Pasajului superior km
377+131" -,.Podul Minciunilor" din municipiut Blaj.

Facem precizarea ci obiectivul de investilii pentru care se solicitd finanfare
prevazute in anexa I la prezenta solicitare nu se suprapune cu obiective de investilii
finanlate prin PNDR sau alte programe de finan{are din partea Guvernului Rominiei
avAnd ca obiect aceleagi bunuri imobile.

De asemenea obiectivul de investitii se incadreazd la capitolul finan{area unor
cheltuieli urgente. in acest sens imobilul pentru modcmizarea qi extinderea ciruia se

solicitd tinanlare din partea Guvernului Rominiei a tbst preluat recent in domeniul
public al municipiului Blaj, in baza HGR nr.97512020. Pasajul ( Podul Miniciunilor)
a fost construit in anul 1969 Ei este in tapt un pod rutier amplasat peste calea feratd

- magistrala 300 din proiectul PanEuropean pentru curculalia trenurilor cu vitezd de

l60km/h. Acest obiectiv nu a fost cuprins in cadrul lucririlor de

modernizare/reabilitare a cdii terate L 300, la data cind era in domeniul public al

statului romln qi administrarea Ministerului Transporturilor,lntiastructurii qi

Comunica(iilor. El este un element cheie de arhitectur[ qi dezvoltare urbani al



municipiului Blaj, care asiguri legitura pentru 6 (gase) artere centrale de circulalie

Ei faciteazd conexiunea municipiului Blaj cu municipiile Alba Iulia, Cluj-Napoca.
Tdrniveni, Tirgu Mureq. Mediaq. Sighigoara, Sibiu.
Vechimea lui, taptul cd in acest moment este subdimensionat pentru tratlcul rutier $i
cE orice intdrziere in modernizarea gi extinderea sa ar putea afecta atit traficul rutier
din zona Blajului. cit qi pune in pericol tralicul t'eroviar de pe magisstrala 300,
cat $i lipsa perspective de finalatre a lucririlor de reahilitare din partea Ministerului
transporturilor, a impus et'ectuarea tuturor demersurilor legale din partea
municipiului Blaj pe lingi Guvernul Romdniei pentru preluarea acestui imobil in
domeniul public al municipiului Blaj qi adminsitrarea consiliului local. Dupa ce

aceste demrsuri au lbst realizate prin emiterea HGR. Nr.975l2020, acum se impune
de urgenfa gdsirea unor solulii de finanlarea rapidi a modernizirii qi extinderoiii
acestui obiectiv. Solulia alocErii unor sume de bani din fondul de rezervi la
dispozilia Cuvernului este cea mai rapidi gi eficace in aceasti situalie.

Cdt privegte oportunitatea lucririlor acestea sunt in stranse legiturd cu aspectele
ardtate mai sus, cu documentele strategice ale municipiului Blaj, elaborate sau in
curs de elaborare cum ar fi Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana si Planul de

Mobilitate Urbana DurabilS qi cu faptul ci finanlarea acetui obiectiv va asigura
fluidizarea tratlcului pe DN 14 B 9i DJ 107 la Blaj qi va asigura o continuitate a

dezvoltarii economice a zonei!

Jindnd cont de laptul cd adoptarea Hotaririi Cuvernului Rominiei este de maximi
importanp pentru dezvoltarea urbani a Municipiului Blaj qi a zonei TArnavelor,

v6 adresdm ruglmintea si ne acordati tot sprijinul legal gi posibil astfel incAt

Proiectul de Hotdrdre a Guvernului Rominiei, sd fie promovat intr-o viitoare gedin{6

de Guvern.

PRIMAR, SECRETA GENERAL
Gheorghe Val Rotar Sergiu finescu
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Anexa nr. 1

DATE DE PREZENTARE VALORICA A OBIECTIVULUI:
MODERNIZARE 9l EXTINDERE A ,,PASAJULUI SUPERTOR KM 377+131" -

,,PODUL MINCIUNILOR" DIN MUNICIPIUL BLAJ

pentru care se soliciti alocarea sumei de 7.000.000 lei din Fondul de rezervd bugetari
la dispozitia Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul2O21, in bugetul

Municipiului Blaj, judetul Alba, pentru realizarea lucririlor de investilii, modernizare gi

extindere a,,Pasajului superior km 377+131" -,,Podul Minciunilot'' din municipiul Blai .

Obs

7

Valoarea
totala a
lucrarilor
estimata
potrivt
devizului
general este
de
16.360.048.60
lei.

TOTAL 7.000.000 lei

t

PRIMAR,
Gheorghe Valenti

SEC A
S

R GENERAL
$teflnescu

MUNiCIPIL)I
BLAJ

Surse de f inanlare
-mii lei -

Diferen{a

10

Nr.
crt.

Valoare
conlorm

deviz
general

inclusiv TVA

2

Buget de
stat

aprobat
2021

4 53

Surse
propriiAlocat

pAnd in
prezent

6

i11odernizare si
extindere a
,,Pasajului

superior km
377+131" -

,,Podut
[,4inciunilor" din
municipiul Blaj

16.360.048,60
lei

7.000.000 lei 9.360.048,60
Iei

1

9.360.048,60
lei

16.360.048,50
lei

Denumirea
principalelor

activitati



NOTA DE FUNDAMENTARE

Municipiul Blaj este una din autoritilile administraliei publice locale aflati in
plini dezvoltare economicd gi urbani. Proiectele europene atrase pAni in
acest moment, investitorii strategici care au fost atragi in comunitate,
compania BOSCH, JlDVEI, etc 9i documentele strategice de dezvoltare
aflate in curs de elaborare - SIDU, PMUD etc - au transformat municipiul
Blaj in ultimiil0 ani intr-un pol de cregtere a ludeluluii Alba gi zonei
Tdrnavelor!
Acest fapt a ficut ca pe lAngd tradilia istorici 9i culturali, municipiul Blaj si
devini s,i un model de buni practici in administralia locali in ceea ce
privegte atragerea de investitori si organizarea la Blaj a unor evenimente cu
caracter istoric deosebit pentru RomAnia - vezi vizila Papei Francisc in anul
2019. Cu toate acestea Blajul, este o comunitate mici care in procesul siu
de dezvoltare durabili are nevoie, pe lAngi atragerea de surse de finanlare
europene, de surse interne rambursabile 9i de o colaborare strdnsi cu
Guvernul RomAniei, care in acest context este absolut necesard deoarece
situalia economico-financiard actualS a Blajului nu permite finalarea tuturor
lucririlor de investilii necesare, aflate in derulare sau cuprinse in
documentele de dezvoltare strategicd ale comuniti!ii.
Sprjinul financiar solicitat Guvernului RomAniei are ca obiect realizarea
modernizirii gi extinderii ,,Pasajului superior km 377 +131" - denumit 9i ,,

Podul Minciunilor'', un imobil - pod rutier - preluat recent Tn domeniul public
al municipiului Blal in baza HGR.nr.97512020, element cheie de dezvoltare
urban6, arhitecturali gi de mobilitate situat in centrul municipiului Blai la
interseclia a 6 artere circulalie fdcAnd legitura cu DN 14 B si DJ 107.
Mijlocul fix "Pasaj superior km 377+13't ", este unpod rutier peste calea
ferate, respectiv peste Linia 300 Predeal-Rdzboieni la km 377+131, af lat pe
raza teritoriali a UAT - Municipiul Blaj, in centrul municipiului.
Acest imobil a fost trecut in domeniul public al municipiului Blaj din domeniul
public al statului gi administrarea Ministerului Transporturilor,lnfrastructurii gi

Comunicaliilor Ei concesiunea Companiei Nafionale de Cii Ferate ,,C.F.R."
SA - Sucursala Regional5 de Cai Ferate Bucuregti in baza
HotirArii Guvernului RomAniei nr. 975/12.11.2020.
Pasalul are o suprafatd de 175 m2 (lungime 17,50 m, litime 10 m), este
realizal din grinzi de beton armat prefabricat, precomprimat 9i este inscris in
C.F. nr. 71120 Bl4. ln momentul de fati, Pasajul superior denumit 9i
,,Podul Minciunilor'', construit in anul 1969 se afli in domeniul public al
municipiului Blaj



Pasajul superior km 377+131" este declarat ca bun de interes public local -
denumit gi ,,Podul Minciunilor'' este un element cheie al Planului de
Mobilitate Urband al municipiului Blaj, fiind situat in zona centrald a
municipiului Blaj, in fapt cel mai important nod de circulalie rutierd din
municipiul Blaj. Facem precizarea ci Linia 300 Predeal-Rizboieni, parte a
magistralei 300 Bucuregti- Curtici, traverseazd prin centrul municipiul Blaj,
pasajul superior Km 377 +131 ficAnd legitura dintre zona centrali a
municipiului Blaj gi unul dintre cele mai importante carliere ale oragului-
caftierul "Hula."
Pasajul superior Km 377 +131 , in fapt Podul Minciunilor, face legitura intre
6 (gase) artere principale ale municipiului Blaj, respectiv
Bulevardul Republicii, strada Avram lancu, strada Tudor Vladimirescu l,
strada Dr. Vasile Suciu, strada Simion Birnuliu gi strada
Tudor Vladimirescu ll, strizi aflate in zona centrali a municipiului Blaj unde
igi au sediul unele dintre cele mai importante institutii din orag, cum ar fi:
Spitalul municipal Blaj, Colegiul Nafional ,,lnochentie Micu Clain" gi Liceul
Tehnologic ,,Timotei Cipariu" Blaj , Centrul Cultural ,,lacob Muregianu" Blaj,
Sala sporturilor ,,Timotei Cipariu", Bisericile ,,SfAntul Gheorghe",
Capela Arhiereilor 9i Casa Domnului.
El este un element cheie de arhitecturi si dezvoltare urband al municipiului
Blaj, care asiguri pe lAngi legitura cele pentru 6 (gase) artere centrale de
circulalie menlionate mai sus si conexiunea municipiului Blaj cu municipiile
Alba lulia, Cluj-Napoca, Tdrndveni, Tdrgu Mure9, Mediag, Sighigoara, Sibiu.
Vechimea lui (1969) gi faptul ci in acest moment este subdimensionat pentru
traficul rutier 9i ci orice intArziere in modernizarea 9i extinderea sa ar putea
afecta atAt traficul rutier din zona Blajului, cAt si pune in pericol traficul
leroviar de pe magisstrala 300, lipsa perspectivelor de finalatre a lucririlor
de reabilitare din partea Ministerului transporturilor, a impus efectuarea
tuturor demersurilor legale din partea municipiului Blaj pe lAngi
Guvernul RomAniei pentru preluarea acestui imobil in domeniul public al
municipiului Blaj 9i adminsitrarea consiliului local. Dupi ce aceste demrsuri
au fost realizale prin emiterea HGR. nr.97512020, acum se impune de
urgenld gisirea unor solulii de finanlarea rapidi a modernizdrii 9i extinderoiii
acestui obiectiv. Solulia alocdrii unor sume de bani din fondul de rezerva la
dispozilia Guvernului este cea mai rapidi si eficace in aceasti situalie.

Justificarea interesului local pentru finan!area modernizirii 9i extinderii
acestui obiectiv de investi!ii este dat5 de faptul ci Pasajul superior
Km 377 +131, se constituie intr-o artera de circulalie rutierd gi pietonali
esenliali pentru dezvoltarea durabild a Blajului fiind dela cuprins ca investilie



majore de realizat in documentele strategice de dezvoltare ale comunitilii -

Strategia lntegrati de Dezvoltare Durabili si Planul de Mobilitate Urband
Durabili.

ln fapt ,,Podul Minciuniloi' este gi un element cheie de arhitecturi urbani iar
interesul municipiului Blaj de modernizare si extindere a sa este evident,
pasajul fiind situat in centrul oragului, fiind un element de arhitecturi
fundamental pentru municipiu gi totodatd un element de dezvoltare urbani
prin fluidizarea traficului in centrul municipiului pe cele 6 (gase) artere
centrale de circulalie despre care am fdcut vorbire mai sus cAt 9i faciitAnd
legetura cu DN 14 B si DJ 107, in fapt conexiunea municipiului Blaj cu
municipiile Alba lulia, Cluj-Napoca, TArniveni, TArgu Mure9, Medias,,
Sighigoara, Sibiu,care se afli in domeniul public al municipiului Blaj.

Suma totali solicitati de Consiliul Local al municipiului Blai este de
7.000.000 lei din Fondul de rezervi bugetari la dispozilia Guvernului,
prevdzut in bugetul de stat pe anul 202'l , din care:

7.000.000 lei pentru realizarea lucririlor de investifii , modernizare gi extindere a
,,Pasajului superior km 377+131" - ,,Podul Minciunilor" din municipiul Blai

Precizdm ci Proiectul de HotdrAre a Guvernului RomAniei, este un act cu
caracter individual, astfel incAt nu sunt incidente prevederile art. 6 alin. (1) din
Anexa la HotdrArea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea 9i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum gi a al altor documente, in vederea
adoptirii/aprobirii.
Fat6 de cele mentionate, am formulat prezenta noti de fundamentare ca
document justificativ in vederea intocmirii Proiectului de Hotirdre a
Guvernului Romdniei privind alocarea unor sume din Fondul de rezervi
bugetard la dispozilia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul 2021,
in bugetul municipiului Blaj, judelul Alba, pentru realizarea lucririlor de
investilii , modernizare 9i extindere a,,Pasajului superior km 377+131" -
,,Podul Minciunilor'' din municipiul Blaj .

SECRETA GENERAL
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Piirlr lli-lti nr.l6. cod 5l5.lU). iudelul.Alha
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L,A,T. BLAJ . CONSILIUL LOCAL

e-mail: rr rinrarichlai@ rcnet.()

RO\IANIA
JUDETULALBA
NTUNICIPIUI, BI,AJ
PRIMAR

,\r i

PROIECT DE HOTARARE
Din data de 12.01.2021

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL BLAJ NR. 47130.04.2020
PRIN CARE S.AU APROBAT CRITERILE CARE STAU I,A I}AZA STABII,IRII
COTELOR ADITIONALE AFERENTE IMPOZITEI,OR SI TAXEI,oR I,OCAI,E
PENTRU ANUI,2O2I

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in sedinta extraordinara convocata,, de
indata" prin procedura LA DISTANTA, in data de 1,1.0t.2021, intervalul orar 15.00 -
18.00;

Lu6nd in dezbaterr proiectul de hot5rAre, prin care se propune modificarea si
completarea HCL Blaj nr. 47130.04.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in
municipiul Blaj pentru anul 2021 a criteriilor care stau la baza stabilirii cotelor adifionale
aferente impozitelor pi taxelor locale pentru anul 2021;

Av6nd in vedere referatul (raportul) de aprobare I avizare nr.693/13.01.2021 ,
aprobat de Primarul municipiului Blajl

Analizdnd Raportul de specialitate nr. 314/07.01.2021 al Direcliei buget, finanle
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj gi

expunerea de motive nr. 313/07,01.2021 a Primarului municipiului Blaj, prin care se

propune modilicarea si completarea 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 aditionale aferente impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2021;

Cunoscind prevederile punctului 215 din Legea nr. 29611E.12.2O20, ale Directivei
l999l62lcE, prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal respectiv ale
ale art.465, art.489 din Legea nr.22712015, ale OUG 7912017, ale Legii nr.l96l20l7.,
aleart.l29 alin.(l) si alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

In temeiul art. 134 alin (l) lit.a) , alin(3) Iit.b), art.l-15, art.136 alin.(l), art.l37,
art.l39 alin.(-1) lit.c) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modilicarile si

completarile ulterioarei

t
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CONSILIUI, L0CAL AI, MUNICIPIUI,UI BI,AJ
HOTARASTT:

Art.l.- Consiliul Local al lllunicipiului Blaj aprobi modificarea Anexei 4C din
HCL Blaj nr. 47130.O4.2020 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 pi taxelor locale pentru anul 2021, conform anexei parte integranta din
prezenta hotarare

Art.2. -a) Prezenta hotlrire nrodilicl 5i completeazi HCL lllaj nr. .l7i-10.04.2020 .

-b) Restul prevederilor din HCL Blaj nr.47130.04.2020 raman nemodificate.
Art.3.- Primarul municipiului Blaj, Direclia huget, finan(e, contabilitate din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinirc
prer ederile prrzentei hotlriri.

Art.4.-Prezenta hotirAre se va comunica Institutiei Prefectului Alba, Primarului
municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Direcjiei buget finan(e
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj,
va fi afiqatl pe site-ul Primlriei municipiului Blaj spre a fi adusi la cunogtiinla publici a

tuturor persoanelor fizice qi juridice cu domiciliul/sediul pe raza municipiului Blaj.
Art,S. a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de

Prefect, in conditiile OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotlrAre poate fi contestall in termenele, conditiile $i la

instanta compe(ent5, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificlrile 5i completlrile ulterioare.

Art,6.-Prezenta hotlrire a fost adoptati cu un numar de voturi << pentru " valabil
exprimate.

otar
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CONSILIUL LOCAL -MUNICIPIUT BIAJ

PIATA 1848 nr.16, cod 515400 ; jud.Alba

tel: 0258 -710110; fax: 0258-71fi)14

e-mail: onmarieblai@ rcnet.ro

3L4/07.Ot.2O2L

RAPORT DE SPECIALITATE

ln baza prevederilor Legii 2951L8.t2.202O pct.21s privind modificarea Codului
fiscal,conform caruia "Prin exceplie de la prevederile alin, (1), sumele previzute in
tabelul prevlzut la art. 470 alin. (5) ti (6) se indexeazi anual in funclie de rata de
schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucritoare a lunii octombrie a fiecirui an
gi publicati in Jurnalul Uniunii Europene 9i de nivelurile minime previzute in Directiva
L9991621CE de aplicare la vehiculele grele de marfi pentru utilizarea anumitor
infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro 5i nivelurile minime, exprimate in euro,
prev;zute in Directiva 19991621CE de aplicare la vehiculele grele de marfi pentru
utilizarea anumitor infrastructuri se comunici pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finantelor Publice gi Ministerului Lucririlor Publice, Dezvoltirii 9i Administratiei."
avizez proiectul de hotarare privind modificarea Anexei 4C din HCL nr. 4712O2O,

conform anexei.

Dir. Directia buget,f inante

V/
\



CONSITIUL LOCAL -MUNICIPIUT BIAI

PIATA 1848 nr.16, cod 515400 ; jud.Alba

tel: 0258 -710110; fax: 0258-710014

e-ma il: primarieblai@rcnet. ro

t1-3l07.OL.ZO2L

EXPUNERE DE MOTIVE

ln conformitate cu prevederile punctului 215 din legea nr.296l L8.L2.2O2O,

conform caruia" Prin exceplie de la prevederile alin. (1), sumele prevlzute in tabelul
previzut la art.470 alin. (5) Si (6) se indexeazi anual in fun4ie de rata de schimb a

monedei euro in vigoare in prima zi lucritoare a lunii octombrie a fieclrui an gi

publicatd in Jurnalul Uniunii Europene gi de nivelurile minime previzute in Directiva

1999/52/ CE de aplicare la vehiculele grele de marfi pentru utilizarea anumitor
infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro 9i nivelurile minime, exprimate in euro,
previzute in Directiva 1999/52lCE de aplicare la vehiculele grele de marfi pentru

utilizarea anumitor infrastructuri se comunic5 pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finantelor Publice 9i Ministerului Lucririlor Publice, Dezvoltlrii gi

Administratiei.",supun dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local a unui proiect de

hotarare privind modificarea Anexei 4C din HCL 47l2o20,conform anexei,

Primar,

Rotar Gheorg tn



ANEXA 4C
in cazul unui autovehicul de transport de marfe cu masa totali autorizati eqala sau mai mare de l2 tone

Numdrul de axe
incArcata

9i greutatea bruta
maxim5 admisa

Impo z i tuI
(1n 1ei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspens i e

pneumatlcA sau
echivalenteler:ecunoscut

e

I 2 axe

1 Masa de cel putin 12 tone, dar
mai mica de 13 tone

2 Masa de ce1
mai mica de

putin 1l t-one, ,la l:
14 tone

157 434

Masa de cel-
naf mice de

pulin 14 t-one, da.r
15 tone

434 610

4 Masa de cel pulin 15 tone, dar:
mai mica de 18 tone

610 1.384

5 Masa de cel pulin 18 tone 610 1.384

II

1 Masa de cel
mai rnrce de

pulln 15 tone/ dar
17 tone

7 5'7 213

Masa de cel
mai mrca de

pulin 17 tone, dar
19 tone

213 561

3 Masa de ceI
mai mica de

pu
27

t in 19 tone, dar
tone

561 128

,1 Masa de cef
lr,a i mica de

putin 21 tone, dar
23 tone

'1 28 I .1,22

5 Masa Ce ce.l,
mai mica de

pulin 23 tone, dar
25 tone

I .722 \ .'7 42

6 Masa de ce1
mar mice d,6

pulin 25 tone, dar
26 tone

1 1)) 7.'142

1 Masa de cel pulin 26 tone I .122 7.142

rrl

Alte s i steme
de suspens i e
Pentru axel e

motoare

3 axe

4 axe

0E

I
l-

l



1 Masa de cel
mai micb de

.t 128 '1 3i

ln cazul unei combinalii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren ru(ier, de transport de marfa cu
masa totaltr maximA autorizate egale sau mai mare dc l2 tone

Masa de ce1
mai mice de

pu!1n 25 tone, dar
27 tone

131 1.151

3 Masa de cel
mai mice de

pulin 2l tone, da!
29 tone

f.i51 I .82'1

1 Masa de cel
mai mici de

pulin 29 tone, dar
31 tone

1, .82'7 2 .'1 t),

5 Masa de ceI
mai mica de

pulin 31 tone, dar
32 tone

1 R2'l 2.t l7

6 Masa de cel puliD 32 tone 1.821 2 .'7 7l

Numarul de axe
incrrcata

ti greutatea brutl
maxima admi sA

Impoz i tul
(tn lei/an)

Ax(e) mot or ( oare )

cu sistem de
suspens ie

pneumatice sau
echivalentele
recunoscute

AITe
sisteme de
suspens i e

Pentru
axel-e

motoare

I 2 + 1 axe

1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai
mice de 14 tone

0 0

2 Masa de cel pulln 14 tone, dar mai
micS de 16 tone

0 0

3 Masa de ce1 pulin 16 tone, dar mai
mica de 18 tone

0 '71

.1 Masa de
mica de

ceI putin I I tc,ne, ,lar mai
20 tone

'1 ), ),62

Masa de
mica de

162 3'7 9

Masa de
rnica de

ce.L pulj.n 22 Lone, dar mai
23 tone

379 494

1 Masa de ce1 pulin 23 tone, dar mai 490 883



micd de 25 tone

2+3axe

3+2axe

8 Masa de cel pulj.n 25 tone, dar mai
micd de 28 tone

883 1.55C

9 Masa de ce1 putin 28 tone 883

IT

1 Masa de
mice de

cel pulin 23 tone, dar mai
25 tone

752 353

2 Masa de
mica de

ce1 pulin 25 tone, dar mai
26 tone

353 581

3 Masa de
micA de

cel putin 26 rone, dar mai
28 tone

581 852

1 Masa de
mica de

cel puiin 28 tone, dar mai
29 tone

852

Masa de
micd de

cel pulin 2-9 ter)e, ,far mar
31 tone

1.031 7.692

6 Masa de
micd de

cel pulin 31 tone, dar mai
33 tone

t .692 2 .341

1 de
de

cel puli"n 33 tone, dar mai
3 6 tone

Masa
micl

2 .341 3.563

8 Masa de
rnicA de

cel pulin 36 tone, da! mai
38 tone

3.563

9 Masa de ce1 pufin 38 tone 2 .341

lII

1 Masa de
mice de

cel pulj.n 36 tone, dar mai
38 tone

1.868 2.600

Masa de
micd de

cel pulin 38 tone, dar mai
40 tone

2.600

3 Masa de cel pulin 40 tone 2.600

IV

1 Masa
rnicE

de
de

cel pu[in 36 tone, dar mai
38 tone

1.650 2 .292

2 Masa
mica

de cel putin 38 tone, dar nai
de 40 tone

F

I

i
I



3 Masa de cel pulin 40 tone, dar mai
mica de 44 tone

3.170 4.690

3+3axe

.l Masa de ce.] putin 44 tone 3.170 4.694

1 Masa
nica

de cel pulin 36 tone, dar mai
de 38 tone

938 1.136

Masa de cel pulin 38 tone, dar mai
micd de 40 tone

1.136 L 69'7

3 ad e cel
e 44

putin 40 tone, dar mai
tone

Mas
mlc

1 6,q1 2 .1AA

4 Masa de cel pulin 44 tone 1.691 2 .'7 00



U,A,T, BLAJ. CoNSILIUL LOCAL
Pialr I 8.18 nr. 16. cod 5 15.1fi). judrlul.Alba

tcl: 0158 -7101 l0: tax: 0l5lt"7lml J
c nr il: Dnnrilrichl

ROMANIA
JUDETULALBA
NTUNICIPIUL BLAJ
PRIIVIAR

.\r'
st..('Rt..l'.\

Sergi

PRoIECT DE HOTARARE
Din data de 12.111.2021

PRIVIND INDREPTAREA ERORII NIATERIALE STRECURATE IN IICL NR.
I34/II.IO.2O2O PRIN CARE SA APROBAT DOCUNIENTATIA TEHNICA SI PI,ANUL
DE SITUATIE PENTRU IMOBILUI, SITUAT IN BLAJ - STRADA CLUJUI,UI - CU
NUIIIERELE TOPOGRAFICE 290 $I 2338, iN SUPRAFATA TOTALA DE 18.909 MP -
UAT NIUNICIPIUI, BLAJ PROPRIETAR IN COTA DE I/I PARTI- DONIENIUL
PUBLIC

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in sedinta extraordinara convocata,, de
indata" prin procedura LA DISTANTA, in data de 14.01.2021, intervalul orar 15.00 -
18.00:

Lu6nd in dezbatere Proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale
strecurate in HCL nr. 134/11.10.2020 prin care sa aprobat documentatia tehnica qi planul
de situa(ie pentru imobilul situat in Blaj, in suprafa{d totall de 18.909 mp - UAT
Municipiul Blaj proprietar in cota de l/l parti- domeniul public;

AnalizAnd raportul de specialitate nr, 39824117.12.2020 qi nota de fundamentare
39825117.12.2020 ale biroului urbanism, amenajarea domeniului public si privat al
municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj
prin care se propune indreptarea erorii materiale strecurate in HCL nr. 134/11,10.2020 prin
care sa aprobat documentatia tehnica pi planul de situatie pentru imobilul situat in Blaj'
UAT Municipiul Blaj proprietar in cota de l/l parti- domeniul public;

Avind in vederr referatul (raportul) de aprobare I avizare nr.693/l-1.01.2021 ,
aprobat de Primarul municipiului Blaj;

Cunoscind prevederile Legi nr. 2412000 privind normele de tehnici legislativi pentru
elaborarea actelor normative ale Legii nr.711996 privind cadastrul qi publicitatea imobiliarl
republicatl cu modificiirile qi completlrile ulterioare, prevederile Legii nr. 21311998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modilicarile si completarile
ulterioare ale art.l29 alin (l), alin. (2) lit. c), punctul 6 lit. c) art.284, art.285, art.286 ,
art.2E7 lit.b), art.288, ar1.289, art.296 alin.(2) si alin (7) din OUG.nr.57l2019 din
OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ, prevederile Legi nr. 7/1996 privind

I,
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CONSILIUI, I,OCAI,AL IIUNICIPIULUI BI,AJ
HOTARASTE:

Art. l-a) Consiliul local al municipiului Illaj aprobi indreptarea erorii materiale din
cuprinsul HCL Blaj nr. 134/11.10.2020 dupl cum urmeazi: se va inscrie modificarea
numirului topografic 2-lE in loc de numlrul topografic 2-1-18 cum era ini{ial in art. I din
HCL Blaj nr. 13.1/11.10.2020".

Pe cale de consecinll art.l din HCL Blaj nr. 134/11.10.2020 va avea urmltorul
cuprins:

,,Consiliul htcal al Municipiului Blaj ia act ;i i;i insu;e;te documentalia tehnicd Si
planul de situalie intocmite de PI-A Paicu Aurel pentru imobilul situat h Blaj- strada Clujului
- ctr nunrerele topografrce 290 ;i 238 , itt suprafald de 18.909 mp.- UAT .llunicipiul Blaj
proprietar in cota I/I pdrli -donteniul public".

-b) Restul prevederilor HCLBlaj nr. 134/11.10.2020 raman nemodificate.

Art.2.- Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj,
Biroul urbanism , administrarea domeniului public si privat al municipiului Blaj vor duce
la indeplinirea prevederile prezentei hotIrAri.

Art.-l.- Prezenta hotirdre se va comunica Institutiei Prefectului Alba, Primarului
municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj. biroului urbanism,
amenajarea domeniului public si privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, Biroului OCPI Blaj.

Art.4. a) Prezenta hotirare se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect, in condiliile OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ.

b) Prezenta hotirire poate li contestati in termenele, condifiile qi la instan(a
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004 cu modificlrile gi completlrile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotlrare a fost adoptati cu un numar de- voturi <. pentru >>

valabil exprimate, din totalul de _ consilieri.

$Orvi,1 r!

BA

a
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cadastrul si publicitatea imobiliara republicata cu modificirile si completirile ulterioare,
prevederile Codului civil romAnl

Lulnd act de memoriul tehnic si de documentatia aferenta intocmiti de expert
topograf l'aicu Aurel 9i (in6nd cont de indeplinirea condiliilor stabilite de art.289 alin (6)

din OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ;
ln temeiul prevederilor art.l29 alin.(l), alin. (2) lit. c) si alin.(6) lit. c) precum si ale

art.l3-1 - 140 din OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioarei



Nr.39824/l 7.12.2020

RAPORT DE SPECI AI-ITATE

Subsemnatul Docolin Gheorghe, sef birou urbanism, amenajarea teritoriului,

administrarea domeniului public si privat, din cadrul Primariei municipiului Blaj. avand in

vedere eroarea materiala din documentatia de identificare. masuratori cadastrale si planul de

situatie al imobilului identificat in strada Clujului cu Nr. Top. 290,238 in suprafata totala

masurata de 18909 mp. pe care exista editicata o constructie Cl - anexa(fara acte), propun

primarului municipiului Blaj ca in baza Legii nr. 711996 - privind cadastru si publicitatea

imobiliara, a OUG nr.57l2019 - privind Codul administrativ. initierea unui proiect de hotarare

privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 134/11.10.2020- privind aprobarea

documentatiei tehnice si a planului de situatie pentrui imobilul situat in Blaj * str. Clujului cu

nr. top. 290,2338 in suprafata totala de '18909 mp. - UAT Municipiul Blaj proprietar in cota de

l/l parti domeniu public astfel: se va inscrie modificarea numarului top.2!38 cu nr. top.238.

17.t2.2020 Intocmit-
Docolin G hc

I



Nr.39825/ I 7.1 2.2020

NOIA DE FUNDAMENTARE

Suhscnrnatul Docolin (ihcorghc scl' hirou urbanisnt si amct.taiarca tcritoliului din

cadrul Primariei municipiului Blaj , imi lundamentez rapo(ul de specialitate prin :

- Legea ff. 21311998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu

modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.7/1996 - privind cadastrul si publicitatea imobiliara;

- OUG rr.5712019 - privind Codul administrativ

17.12.2020 Intocnrit-
Docolin G c

V
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L"A.1 Bl..\J , CO\SIL-lL l- l.OC.\l
PiaU 18.18 nr I6. cod 5 l5.l{I), Judclul. \lbx
lcl o:it,_ltlil'r [.tr. il]iX-jlrN)ll
c-nLr l.p!!!t!!fl q[LiU !j renet.r r

HOTAR.\ltE.\ NI{.1.1{
I)in datr dc I l.l l).2020

I'Rt\ l\I).\PROB..\Rl..A I)(X't \ll.-\'l',\',1'll-l 1'l..ll\l( 1.- sl .\ I'1. \\t l.t I l)E sl It .\'[lF-
t,E\l'RL', r\I0BII-t t. SIt'r. {'r l\ ul..\.1 - sl'RAl),\ ('l.t JL l.I I - (]t :,it \luRltl.r.
't()p(x;R.\t't('t,t 290 st 2-l-11t. i\ st I'R.\r\l ( I() l.\l- i l)1.. ltt.eoe \tl' -
t ..\'t' \rt \tcilDlt'1, lil. \.1 PR()PRIl.l'l'\R l\ ('()'l \ I)l.l l/l l'.\R'tl- lx)\lE\lt l.
t,t BLt('

Consiliul local al nrunicipiului Illui. intrunit in ;cdintr ertraordinilril con!r)citti
.. de indati" prin prmedura 1..\ DlSl.\\'1.\. in data dt ll.l0'2020:

l,uAnd in dezhaterc Proiectul de hotarare prin cart se propune aprobarca
documentatiei tehnice si a planului de situulie pentru imobilul situat in Blaj -
Stradu Clujului - cu numerele topogralice 290 si 2-1.1{1. in suprafali totali de ltl.9l)9 mp -
L'A'I-\lunicipiul Blaj proprictar in cota de l/l parti- domeniul public;

Analizind raportul de spccialitate nr. -l-i. | 8-1/01.l.10.2020 ;i nolu de fundamenlare /
e\puncrea de motive nr.-15,l8{/0tl.l {}.2020 ale hiroului urbanism. amenajarca domeniului
public si privat al municipiului tlla.i din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Bla.i prin carc se propunc aprobarca documentatiei tehnice si a planului de

situalie pentru imobilul situat in Blaj - Strada ('lujrrlui - cu numerele topogralice 291) si

2-1-13. in suprafa(I tolali de lll.909 nrp - t.{-l' \lunicipiul lllai proprielar in cota de

l/l parti- domeniul public;
Av6nd in redere refcraaul lraportul) de ar izare/aprobare ul proiectului dc hotirire

nr. -f5.266/(X1.10.2020 aprobat de I'rimarul municipiului Bl il
l-uind act de alizele larorahile ale comisiilor de sperialitate ale Consilirrlui locirl al

municipiului Blai;
Cunoscind prevederile Lcgi nr.7/1996 prirind cadastrul si publicitatea imobiliari

republicati cu modificirile si completlrilt ulterioare. prevcdcrile Legii nr. 2l-1/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modi{icarile si completarile
ulterioare ale art.l29 alin (l), alin. {2} lit. c). punctul 6lit. c) art.2tl{, art.285. art.286,
art.287 lit.b), art.2tltl. art.2E9. art.296 alin.t2t si alin (7) din Ot'(i.nr.-i7l20l9 din
OU(1.nr.57l2019 privind Codul administratir, provcderilc Lcgi nr. 7/1996 privind

ra republicata cu modificirile rile ulterior re.cadastrul si publicitatea imobilia
prevederile Codului civil romAn; N1('i ,l
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Luind acl de nremoriul lehnic si de documentatia aferenta intocnriti de expert
top(,graf l,aicu Aurel si (inind cont de indeplinirea conditiilor stahilitt de art.289 alin (6t

din ()t (1.nr.57/2019 privind ('odul administratir;
in temeiul prevederilor art.l29 alin.( I ). lin. (2) lit. c) si rlin.(6) lil. c) precunr si :tle

art.l.l-l - l{0 din OL'( i.nr.57/2019 privind Codul adnrinistrttir:

('o\sll.l l- 1. 1.()('Al..{ l. }lt'\ l('lPlt'I-t l Bl.A.l
HO'r'ARA$'I'E:

\rt. l- ('onsilirrl l.ocrl al \lunicipirrhri [tla.i ia act si isi insttstste docttnttnlatia
tehnica;i planul de situa(ic intocmite de PFA I'aicu,\urel pentru imobilul situat in llla.i -
Strada ('lujului - cu numerelc topografice 2911 5i 1.1.1tt. in supralirf:i l(]tali do lti.909 ntp -
t A'l'\Iunicipiul Blai proprietar in cota dc l/l parti - domeniul public.

Art.2.- I'rimarut nrunicipiului tilaj. Secretarul general al municipiu,ti Itla.i.
Biroul ur$anism , administrarea domeniului publir: si prilat al municipiului lllaj ,rr ducc

la indeplinirea prevederile prezentei hotiriri.
Art.-l.- I'rezenta hot:irire se r a comunica Institrrliei Prcfectului Alba. Primarului

municipiului Illaj, Secretarului general al municipiului lllaj, biroului urbanism.
amenajarea domeniului public si prirat al municipiului ltlaj din cadrul aparatului dt
specialitate al l'rimarului ntunicipiului Itlaj, ttiroului OCI'l Blal.

Art.{, a) Prezenta hotirire sc ra supune controlului de lcgalitate etertitat de

Prefect, in condiliile Ol-lG.nr.57i2l) l9 prirind ('odul administratir.
b) Prezenta hotlrire poate fi contestati in termenele. condiliilc si la instan(a

competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr.55{ / 200.1 cu modificirile 5i complet:irilc ulterio:rre.

Art.5.-Prezentx hotlrire a fost adoptati cu un numar de ltl voturi < pcntru " ralabil
€xprimate, din krtalul de 19 consilieri.
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RO\I.{NIA
.IUDETULAI,BA
I\{UNICIPIUL BI,AJ
PRINIAR

'\ ?.'nt,

st CRll'IA GENI'RAI,,
tefanescuSergi

PROIECT DE HOTARARE
Din data de 12.01.2021

PRIVIND NTODIFICAREA $I CO}IPLE'IAREA ART.3 (FISA DE DATE,
CAIETUI, DE SARCINI) DIN HCI, BLAJ NR. I54/IO.II.2O2O PRIVIND
VANZARE,A PRIN LICITATIE PUBI,ICA DESCHISA A UNUI NUMAR DE 39
PARCELE DE TEREN ( I,OCURI DE CASA) IN SUP FATA DE 3OO MP. /

,,VETERANI''FIECARE, - STRDA C0STACHE NEGRI -ZoNA CARTIF]

Consiliul local al municipiului Blaj. intrunit in sedinta extraordinara convocata

,, de indata" prin procedura LA DISTANTA, in data de I
15.00 - 18.001

AnalizAnd proiectul de hotlr6re privind modificarta qi c
(fisa de date, caietul de sarcini, contrct cadru de vanzare-c

.01.2021, intervalul orar

pletarea art,3 - anexa 2
pirare) din HCL Blaj
a unui numar de -19nr.l5{/10.11.2020 privind vanzanea prin licitatie publica desch

parcele de teren ( locuri de casa) in suprafata de 300 mp. i fi re - proprietar UAT -
municipiul Blaj - domeniul privat in cota l/l parti. situate adm nistrativ in Blaj - strada
Costache Negri - zona cartier ,,Veterani";

Luind act de raportul de specialitate nr.77 4113.01.202 I al Biroului urbanism,
amenajarea domeniului public si privat al municiului Blaj si expunerea de motive
nr,775113.01.2021 a Biroului urbanism, amenajarea domeniului public si privat al
municiului Blaj prin care se propune modificarea li completarea art.3 - anexa 2 (fisa de
date, caietul de sarcini) din HCL Blaj nr.l54110.11.2020 privind vanzarea prin licitatie
publica deschisa a unui numar de 39 parcele de teren ( locuri de casa) in suprafata de -100

mp. / fiecare - proprietar UAT - municipiul Blaj - domeniul privat in cota l/1 parti' situate
administrativ in Blaj - strda Costache Negri -zona cartier ,,Veterani";

Facem precizarea cI fiqa de date aprobati initial nu se modifici, caietul de sarcini se

completeazi doar la Cap.V punctul 5.1, Cap.V punctul 5.2 lit.b) , Cap.VI punctul 6.2 lit.d)
qi se propune spre aprobare contractul cadru de vinzare-cumpirare care va fi incheiat la
notarul public.

Avdnd in vedere rrferatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hottrrAre
nr. 693/13.01.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;

L,,A.T, BLAJ - CoNSILIUL LoCAL
Piatr lu.llt nr.l6. c(xl 5 !5.1(X). judclul.Alb.r

tel: 0l5lt -7101l0: tar: ol58-7llX)l.l
e - nu i l : !It!]iulg[!iu!:l!-!9-!J!



l,uAnd in considerare prevederile:
-HCL Rlaj nr. 154/10.11.2020, prevederile art. 1650 $i urmltoarele din Codul civil, ale
HCL Blaj nr.56/28.05.2020 in legatura cu aprobarea PUG municipiul Blaj si a

regulamentului local de urbanism, art. 310 alin. ( I ), (2) lit. r), b), art. 35.1, art. -155, art. -163

alin. ( I ), (2), (.1) coroborate cu cele ale art. -1-1,1 - -146 din O.ti.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare cat si prevederile art. lJ alin. (l)
din l,egea nr. 50/1991 privind autorizarea executlrii lucrlrilor de construcfii, republicatl,
cu modificlrile gi completirile ulterioare, ale legii nr. 211968, privind impartirea
administrativ- teritoriala a Romaniei, cat si ale Iegii nr. 2412000 privind normele de

tehnicl legislativi penlru elaborarea actelor normative. republicatl, cu modificirile 9i
completlrile ulterioare.

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art.
196 alin. (l) lit. a), din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi

completirile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAI, AL MUNICIPIULUI BI,AJ
HOTARASTE:

Art. l. a) Consiliul local al municipiului ltlaj aprohl modificarea qi completarea
art.3 din HCL Blaj nr. 154/10.11.2020 dupl cum urmeazl :

,, Art.3 Consiliul ktcal al municipinhti Blaj aproba documentalia de atrihuire pentnt
vdnzarea terenului idenlificat la art.2 din prezenta hotarare - fisa de date, cdietul de sarcini ;i
contractul cadru de vdnzare - cumpdrare , potivit anexelor conform anexelor 2,3, 1- parte
inle gra rrta di n p re ze nta ho rta rare ".

b) La data aproblrii prezentei hotlr6ri se modificl in mod coresunzitor
prevederile HCl, Blaj nr.l54/10.1 1.2020.

c) Restul prevederilor HCL Blaj nr.l5.l/10.11.2020 rimin nemodificate.
Art.2. Se imputernice$te Primarul municipiului Blaj si semneze in numele si pentru

municipiul Blaj in fata notarului contractele de vanzare cumplrare adjudecata in
conformitate cu prezenta hotarare.

Art.3.- Primarul municipiului Blaj, Biroul urbanism, amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei municipiului Blaj si comisia
de licitatie nominalizata prin Dispozitia Primarului municipiului Blaj vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4,- Prezenta hotarare se va comunica Institutia Prefectului - judetul Alba,

Primarului municipiului Blaj, Secretarului general municipiului Blaj, biroului urbanism
din cadrul din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Blaj si celor
interesati.

Art.S.-Cu drept de contestatie la Tribunalul Alba in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 200.1 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6-Prezenta hotlrAre a fost adoptatl cu un numar de 

- 

voturi .. pentru >>

valabil exprimate, din totalul de l9 consilieri locali.
$ A,v Io+

Valentin



Nr.774113.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnarul Docolin Gheorghe. sef birou urbanism. amenaiarea teritoriului.

administrarea domeniului public si privat. din cadrul Primariei municipiului Blaj. avand in

vedere existenta unui numar de 39 parccle de tcren libere de sarcini in supratata de 300 mp.

proprietate UAT Municipiul Btaj . situate adminislrativ in Bla.i - str. Costache Negri Cartier

Veterani. care au fost scoase la licitatie in data de precum si prevederile OUG nr. 57/2019'
privind codul administrativ. pentru o mai buna desf'asurare a procesului de licitatie initierea

unui proiect de hotarare privind modilicarea HC L nr. I 54ll 0. I I .2020 prin completarea caietului

de sarcini astfcl:
- Cap.V. punctul 5.1. Iit b va avea urmatorul cuprins: ',capacilalea 

economica-

linanciara a ofertanlilor - pondere 40o,4: declara(ie autentiJicala lo nolar privind
plata integrala a terenului pana lo data incheierii contractului de vanzare-

cumporare, tlar nu mai mutt de 20 tle zile calendaristice de la dalo comunicarii
deciziei referitoare la otribuirea conlroclului" sau

declaralie autenlilicotd la nolar privind plala in rate o lerenului in conformitale
cu art.l0.l din prezentul caiel de sorcini".

- Cap.V. punctul5.2 lit b va avea urrnatorul cuprins : "Se acorda punctajul moxim

de l puncle daco oferlantul prezinlo declaratia aulentirtcatu la notar privind plata

integrala a terenului pano la dala incheierii conlraclului de vanzare- cumporare,

dar nu mai mult de 20 tte zile calendaristice de lo dota comunicarii deciziei

referiloare la alribuirea contractului.
Se acorda punctoj de 2 puncte doca olertonlul prezinla declaralie autenfirtcatu

la notar privind plata in rate a terenului in conformitate cu arl.l0.2 din prezenlul coiet de

sarcini. Daca oferldntul nu prezinta nici o decloratie din cele douo, se acorda 0 puncte."

- Cap.Vt. punctul 6.2 lit.d va avea urmatorul cuprins.'

,,Plicul interior va conlinet
I. Oferlo propriu-zisa
Oferta va Ji depusa in plicul inlefioL intr-un singur exemplar Ei con\ine:
- numele sau denumireo ofertantului, domiciliul/sediul acesluia

- obieclul licilatiei pentru care esle depuso olerla
- pre(ul oferlal, pbcdnd de la prelul de pornire ol licitatiei
- semnatura oferlonl
2. Declaratiile mentionate la art.5.l lit b), c) tlocd acestea exista."

De asemenea propun aprobarea contractului cadru de vanzare ca parte a documentatiei

de atribuire.
Celelalte articole raman neschinrbate.

lntocmit-
Docolin Gt3.01.2021 rghc



U,A,I 8LA,J CO NSILIUL TOCAL

Piata 1848 nr.16, cod 515400, judetul.Alba

tel: 0258 -710110; laxr 0258-710014

e- ma i I : PI!E!jj9[bL(QI!!9!JQ

FISA DE DATE

Secti unea L Autoritatea contractanta/organizatorul

l. Denumire : U.A.T municiPiul Btaj

2. Sediul : Blaj- Pia(a l 848 nr.l6

3. CUI : 4563007.

4.Telefon/fax: 02587 I 0 I I 0. 0258/7 I 00 I 4

5. l:-nrail n') riebla rt rcl'tct.

Secliunea 1/. Obiectul contractului qi criterii de atribuire

l.Obiectul: Licitatie publica pentru vanzarea unui numar de 39 parcele de teren in

suprafata de 300 mp, situate administrativ in Blaj- strada Costache Negri f.n in vederea

construirii de locuinte

2. Pretul minim de pornire al licitatiei : 18,86 Ruro/ mp respectiv 5658 Euro/ parcela,

3. Criterii de atribuire :

Criterii de atribuire:

a) cel mai mare pret - pondere 407o

b) capacitatea economica-financiara a ofertantilor : pondere 407o

c) proteclia mediului inconjurator - pondere 20oh

Secliunea IIL Data, ora gi locul depunerii, respectiv deschiderii ofertelor

l.Data timittr de depunere a ofertelor:-, ora 

-

Ofertele se vor depune la registratura U.A.T Municipiul Blaj

2. Data ora deschiderii ofertelor: 

- 

ora

Deschiderea va avea loc la sediul U.A.T Municipiul Blaj- sala de sedinta

Secliunea IV. 'Iaxe si garantii

rT

Anexa 2.



l. Garan tia d narticinare este obli torie si se constituie i numerar. in cuantum 566 I,luro.

renreztand l0 Y" d in nretul de rrornire al licitatiei. la casieria U.A.T Municirriul Blai sau in

contul R()98TREZ00-15006 XX000{-16 deschis la Trezorcria llla la cursul oficial din ziu:l

olalii. Garantia de nartlcl constituita de o 'ertantul a carui o rta a fbst stabilit ca llind

cdstisitoare . se considera avans din valoarea de vanzare rezultatir in urma licitatiei. Gararrtia de

onstituita dc o ii a caror oferta st stabiliti ci sc restitul

unel ceren scnse In ternren de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului licitatiei

Orsanizatorul licitatiei are dreotul de a retine sarantia de Darticinare. of'ertantul cdstieator oicrzand

astfel sunra conslrtulta. atuncl cand acesla din urma rel-uza sa scmllcze contrac tul.

2. Taxei de participare la licitatie de 100 tei rcprczintir suma pc care un potcnlial ofertant trchuio sa

o achitc pcntru a putca parlicipa la licitatie.

3. Pref pentru obtinerea documcntatici : l0 lei sc va achita nulrcral la casctia tlAI lllaj.

Secliunea Z. Participantii si documente

l.Participantii licitatie:

Au dreptul de a participa ta licitatie orice persoana fizica sau juridica. romana sau su6ina, care

indeplineste cumulativ urmatoarele condilii :

. a plltit toate taxele privind participarea la licitatie. inclusiv garantia de paniciparea.

documentatia de atribuire.

. depune oferta impreuna cu documentele solicitate. in termenele prevazute

. si prezinte in oferta, detaliat, activitatea care se va deslEgura in spa{iul care constituie obiectul

inchirierii;

. nu este in stare de insolventa. faliment sau lichidare

. are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor 5i a contributiilor

cdtre bugetul consolidat al statului qi cdtre bugetul local

Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata ca$tigitoare la o licitatie

publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ - teritoriale in ultimii 3 ani.

dar nu a incheiat contractul ori nu a plltit prelul, din culpa proprie.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatia de mai sus.

2. Docume nte de calificare:

fisa cu informalii privind ofertantul semnata de ofertant. IErd stersaturi gi modificari

declara[ie de pa(icipare la licitatia publica semnata de ofertant'

dovada achitarii taxei de participarea in cuantumul solicitat

dovada achitarii garantiei de participare in cuantumul solicitat

dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini. in copie;



certificat de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la

ptata impozitelor. taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat de stat $i la

bugetul local, in original

declaralie pe propria raspundere ca nu se afla in stare de insolventa sau faliment.

declaralie pe propria raspundere ca nu a fost desemnat cr\tigltoare la o licitatie publica

anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrative - teritoriale in

ultimii 3 ani $i nu a incheiat contractul ori nu a plItit prelul din culpa proprie.

act de identitate al reprezentantului legal, in copie(pentru persoanele juridice)

imputemicire pentru persoanele care vor participa la licitatia publica in calitate de

reprezentant cu puteri deptine,in original, precum qi actul de identitate al persoanei

imputemicite, in copie

oferta

Sectiunea ZL Castigatorul licitatiei

l. Ofertantul cAgtigltor va fi cel care a oblinut cel mai mare punctaj calculat pe baza criteriilor de

atribuire.

2. Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea

contractului, in scris,cu confirmare de primire, dar nu mai tArziu de 3 zile lucratoare de la emiterea

acestora

3..Autoritatea contractanta poate sa incheie contractul numai dupd imptinirea unui termen de 20 de zile

calendaristice de la data realizarii comunicarii mai sus mentionate

4. in cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat cdqtigdtor

din cauza laptului ca ofe(antul in cauza se afla intr-o situalie de fo4a majora sau in imposibilitatea

fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta are dreptul sa declare cdqtigitoare oferta

clasata pe locul doi. in conditiile in care aceasta este admisibila.

5.[n cazul in care in situalia prevazuta la art.4 din prezenta sectiune, nu exista o oferta clasata pe locul

doi admisibila, procedura de licitatie se anuleazd, iar autoritatea reia procedura.

Sectiunea VII. Informa{ii suplimentare

l.Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod, clar, complet si fara ambiguitati. la orice

clarificare solicitata. intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei

astfel de solicitari, dar nu mai tarziu cu 5 zile inainte de data limita a depunerii ofertelorl

2. Autoritatea contractanta are obtigatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre

toate persoanele interesate care au obtinut documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui

identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.



3. Pe parcursul aplicarii pricedurii de atribuire. autoritatea contractanta are dreptul de a solicita

clarificari si dupa caz. completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea

conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

4. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in teremen de 3 zile lucratoare de

la primirea acesteia.

Birou Urbanism.

IIies



Anexa 3

CAIET DE SARCINI

Licitatie publica pentru vanzare parcele de teren situate in Blaj- strada Costache

Negri f.n in vederea construirii de locuinte

CAPITOLUL I. Datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate

Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit in vederea organizirii unei licitalii publice pentru

vanzatea unui numar de 39 parcele de teren in suprafata 300 mp, proprietar UAT Municipiul Blaj-

domeniul privat in cota actuala de l/l parti. in vederea construirii de locuinte.

Organizatorul licitaliei este U.A.T municipiul BIaj cu sediul in Blaj- Pia{a 1848 nr.16

telefon: 0258710110, cod fiscal 4563007.

CAPITOLI-rL ll. Forma de licitatie

Yanzarea se f'ace prin licitatie publica in conformitate cu prevederile OUG nr.57103.07.2019

privind Codul administrativ.

CAPITOLUL III. Descrierea imobilului care face obiectul vanzarii.

3.l ohiectul tanzarii : este reprezentat de 39 de parcele de teren in suprafafa de 300 mp .

situate administrativ in Blaj- strada Costache Negrii-zona Ciufud, proprietar UAT Municipiut Blai-

domeniul privat in cota actuala de l/l pa(i. in vederea construirii de locuinte, evidentiate in schita

anexa la prezentul caiet de sarcini.

U,A.I] BLAJ . CONSILIU t_ocAt_
Piata 1848 nr.16, cod 515400, judelul.Alba

tel: 0258 -710110; fax: 0258'710014

e-mail: Dritna rieblai@rc ('l.ro

FT
Ir



CAPITOLUL IV. Elemente de Pret

4.',l.Pretul minim de pornire al licitafiei este de 18,86 Euro/mp, respectiv 5658 Euro/ parcela

confbrm raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Bozdog Dumitru Flaviu.

CAPITOLLTI- \1 Critcriul de atrihuirc utilizat

5.1 . Criterii de atribuire:

a) cel mai mare pret - pondere 4070

b) capacitatea economica-financiara a ofertantilor - pondere 40%o: declaralie autenliJicald la

notar privind plata integrala a lerenului pana la data incheierii contraclului de vanzare-

cumparare, dar nu mai mutt de 20 de zile calendarislice de lo data comunicarii deciziei

referitoarc la otribuireo confiactului

sau

declaralie dutentilicata la notar privind plata in rule a lerenului in conformilale cu

art.l l.l din prezentul caiel de sarcini.

c) proteclia mediului inconjurator - declaralie aulentilicdlo la notar ca prin ediJicorea

consttuctiei se va rcsPecla conditiile privind proteclia mediului . pondere 2070

5.2 Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este urmatorul:

a) Pentru cel mai mare nivel al pretului ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct iar

pentru celelalte oferte punctajul P(n) se calculeaza proportional astfel:

P(n)- (Nivelul pretului ofertat / Nivelul maxim ofertat)x 40 pct

b\ Se acorda punctdjul maxim de 4 puncte daca oferlanlul prezinla declarotia aulenfirtcatu ld

notor privind plata inlegrala a lerenului pana la data incheierii conlraclului de vanzare-

curnporare, dar nu moi mull de 20 de zite calendaristice de lo dolo comunicorii deciziei

referiloare la ofiibuirea conlractului.

Se ocorda punctaj de 2 puncle daca oferlanlul prezinta declaralie autenliJicdla la notar privind

plala in role o lerenului in conformitote cu art,l0.2 din prezentul caiel de sarcini.

Doco ofertanlut nu prezinto nici o declaratie din cele doua, se acorda 0 puncle.

CAPITOLT]L VI. CONI)ITII DE PARTICIPARE LA LICITATIT]

6.1 .Participantii la licitatia publica

Au dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau striina. care

indeplineste cumulativ urrnatoarele condilii:

. a pldtit toate taxele privind participarea [a licitatie, inclusiv garantia de participarea. caietul

de sarcini.

. depune oferta impreuna cu documentele solicitate. in termenele prevazute



Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata cdqtigltoare la o licitatie

publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ - teritoriale in ultimii 3

ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a pldtit pre{ul. din culpa proprie.

6.2. Reguli privind elaborare qi depunerea ofertelor de participare

a) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile prezentului caiet

de sarcini.

b) Ofertele se redacteaza in limba romana qi se depun la Registratura - UAT Municipiul Blaj-

piata 1848 nr.l6. in doua plicuri sigilate, unul exterior 9i unul interior(inserat in interiorul

plicului exterior). Ofertele se vor inregistra Ei in registrul Oferte. precizandu-se data Ei ora

depunerii ofertei.

c) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta.

Plicul exterior va trebui sa contine' urmatoarele documente:

- o fisa cu informalii generale privind ofertantul, lSrI ingrosari. stersaturi sau modificari

semnata de ofertant;

- o declarafie de participare la licitatia publica semnata de ofertant.

- dovada achitarii taxei de pa(iciparea in cuantumul solicitat

- dovada achitarii garantiei de participare in cuantumul solicitat

- dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini, in copie;

- certificat de atestarc fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat de stat Ei [a bugetul

local, in original

- declaralie pe propria raspundere ca nu se afla in stare de insolventa sau faliment,

- declaralie pe propria raspundere ca nu a fost desemnat ca5tigltoare la o licitatie publica

anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrative - teritoriale in ultimii 3

ani gi nu a incheiat contractul ori nu a pldtit pre(ul din culpa proprie'

- imputernicire pentru persoanele care vor participa la licitatia publica in calitate de

reprezentant cu puteri depline. in original, precum 5i actul de identitate al persoanei

imputemicite. in copie

d) Plicul interior va con[ine:

1. Oferta propriu-zisa

Oferta va fi depusa in plicul interior. intr-un singur exemplar qi conline:

- numele sau denumirea ofertantului, domiciliul/sediul acestuia

. nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare

. are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor. taxelor 9i a

contributiilor cltre bugetul consolidat al statului gi cdtre bugetul local



- obiectul ticitatiei pentru care este depusa oferta

- prelul ofertat, plecdnd de la preful de pomire al licitatiei

- semnatura ofertant

2. Declaratiile mentiorrale la drl.s.l lit b), c) dacd aceslea exista.

e) Fiecare participant poate depune o singura oferta pentru licitatie.

D Oferta are caracter obtigatoriu, din punct de vedere a[ continutului, pana la incheierea

contractului de vanzare-cumparare.

g) Riscurile legate de transmiterea ofertei. inclusiv fo4a majora- cad in sarcina persoanei

interesate

h) Oferta depusa la o alta adresa decdt cea stabilite in anuntul pentru desfasurarea licitatiei sau

duptr expirarea datei qi orei limita pentru depunere se retumeaza nedeschisa'

i) Continutul ofe(elor din plicurite interioare va rimAne confidential pana la data stabilit5

pentru deschiderea acestora.

('APITOLtTL Vll. (Jtrantii. Taxc

7.1. Garanlia de participare se constituie de cetre ofertant in scopul protej[rii titularului dreptului de

proprietate fap de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia, pAn[ la termenul

de semnare a contractului.

7.2. C rantia de na cinarc este ob lipatorle sl so constituie in numerar. tn cuantum 566 Eu ro.

reDrezetand I0 7u din nretul de nornire al licitatiei. la cas ieria U.A.T )lunicio iul Blai sau in

contul Ro9{t't'REZ003 5006xxx000.13 6 deschis la Trczoreria Bla i. la cu rsul oficial din ziua

nlatii. Garantia de partici Dare. constituila deo f'ertantul a c i oferta a st stabiliti ca tlind

cisti,ri toare. se considera avans din valoarea de vanzare rezultata in unlla licitatiei. Garantia de

Darltc I lta tii a ca f-erta nu a st stabilita cestisatoare se restituie, pe haza

ut.tcl cc n scnse ln tcrmen de 5 zile lucraloare de la conrunicarea rezul talului licitatie

Oreanizatorul licitatici are dreotul de a retine qarantia dc DarticiDare, ol'crtantul cistisilor icrzand

astt'el suma constiluita. atunci cAnd acesta din urma refuza sa sentncze conIractul

7.3.Valoarea taxei de participare la licitatie este de 100 lei ;i rcprezinti suma pe carc tttl

polcnlial oltrtanl trebuic sa o achitc pcntru a putt'a participa la licitatic in contttl

ROl8l REl(n.]2l Itt0250XXXXX. sau nunrL'rar lacascria t.l.A.'l'. Ula.i.

7.4 Pre( pcntru obtinerea <tocumcntatici : l0 lci se va achita nunterar la caseria LIAI Bluj.

CAPITOLtIL Vlll. Data, ora Ei krcul dcpuncrii, respcctiv deschidcrii ofertelor

8.1 Data limitl de depunere a ofertelor: 

-! 

ora

Ofertele se vor depune [a registratura U.A.T Municipiul Blaj



8.2 Data ora deschiderii ofertelor: r orA

Deschiderea va avea loc la sediul [J.A.T Municipiul Blaj- sala de sedinta

8.3 Pre{ul minim de pornire al licita(iei este de 5658 Euro/parcela.

('APITOLtIL IX Desfasurarea licitatiei publice

9.1 Anuntul pentru desfasurarea licitatie se va publica cu cel putin 20 zile calendarislice inainte de

data-limita pentru depunerea ofertelor.

9.2 Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.

Solicitarea clariflcarilor va il transmisa cel mai tarziu in data dc . orA

Organizatorul va raspunde in mod clar. complet si fara ambiguitati la orice clarificare solicitata, inlr-

o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari. insa

cel mai tarziu cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

9.3 Pe parcursut aplicarii proceduri de atribuire. organizatorul are dreptul de a solicita clarificari

ofertantilor pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. Solicitarea de clarificari

este propusa si se transmite de catre comisia de evaluare ofe(antilor in termen de 3 zile lucratoare

de la data sedintei de evaluare. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea de clarificari in termen de

3 zile lucratoare de la primirea acestora.

9.4 Persoanele care au depus oferta au dreptul sa participe la sedintele de licitatie.

9.5 Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica" comisia de evaluare elimina ofertele

care nu respecta cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

9.6 Pentru continuarea desfasurarii procedurii de ticitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor

exterioare cel putin doua olerte sa intruneasca conditiile prevazute in documentatia de atribuire .ln

caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii si va oryaniza o noua licitatie.

9.7 In urma analiz-arii continuturilor plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabilitate de catre

comisia de evaluare. secretarul acesteia intocmeste un proces- verbal privind indeplinirea cerintelor.

in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indepinesc cerintele solicitate si motivele

excluderii acestora din urma de Ia procedura de licitatie. Procesul verbal se semneaza de toti

membrii comisiei de evaluare si de catre ofertantii prezenti. Refuzul ofertantilor de a semna

procesul verbal-se va mentiona in cuprinsul acestuia.

9.8 Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului verbal

prevazut la alin 10.7.

9.9. ln cazul in care exista punctaje egale intre ofertanti. departajarea acestora se va lace in functie

de punctajul obtinut la criteriu de atribuire" cel mai mare pret ofertat", iar in cazul egalitatii in

continuare, departajarea se face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul 5.1 litera b).

9.10 Pe baza evaluarii ofertelor. secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul- verbal al

licitatie publice. care trebuie semnat de toti membrii comisiei.



9.1 l.Organizatorul va incheia contractul de vanzare-cumparare cu ofertantul care a obtinut

cel mai mare punctaj.

9.12 Autoritatea contractanta are obligatia. de a informa of'ertantii castigatori/ necastigatori cu

privirea la acceptarea / respingerea ol'eretei prezentate.

9.13 In cazul prevazut la art.9.6. pentru cea de a doua licitatie va fi pastrata documentatia de

atribuire aprobata pentru prima licitatie.Cea de a doua licitatie se organizeaza in aceleasi conditii ca

procedura initiata , incepand cu publicarea anuntului privind desfasurarea licitatiei.

9.14 Organizatorul are dreptul de a anula procedura in situatia in care se constata abateri grave de la

prevederile Iegale care afecteaza procedura de licitatie sau fac imposibila incheierea contractului.

CAPITOLLIL X. Modalitati de plata

l0.l Cumparatorul va putea achita pretul adjudecat, pana la data incheierii contractului de

vanzare- cumparare., dar nu mai mult de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii

deciziei referitoare la atribuirea contractului.

10,2 Cumparatorul poate opta pentru plata in rate a terenului in urmatoarele conditii:

- plata unui avans de minim 307o din valoarea de vanzare a terenului

- rate lunare egale pentru suma ramass, esalonate pe o perioadata de maxim 24 luni' fara

termen de gratie;

- cumparatorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru plata anticipata;

- perceperea unei dobanzi anuale egala cu rata de referinta stabilita periodic de catre Comisia

Europeana pentru Romania si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene'

Se poate opta pentru plata in rate a terenului pentru o singura parcela /cumparator. In cazul in care

au lbst ad.iudecate mai multe parcelc accluiasi participant. acesta arc dreptul de a opta pentru plata

in rate a unei singure parcele de leren. iar rcslul se va achita integral confbrm art. I 0.1 .

CAPlTOt,tl L XI. Incheierea contractului

ll.l Contractul de vanzare se va incheia cu ofertantul castigator numai dupa implinirea unui

termen de 20 zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la art.l0.12.

I1.2 Pretul of'ertat va deveni pretul contractului de vanzare.

ll.4 Neincheierea contractului in termen de 20 zile calendaristice calculat de la data implinirii

termenului prevazut la art.l0.l poate atrage plata daunelor-interese de catre plata in culpa. Daunele

-interese se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoadala se afla sediul autoritatii

contractante. la cererea partii interesate.

ll.5 In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului. procedura de

licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura.



I1.6. ln cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ol-ertantul declarat

castigator din cauza faptului ca ofertantul in catza se afla intr-o situatie de forta majora sau in

imposibilitatea fortuita de a executa contractul. autoritatea contractanta are dreptul sa declare

castigatoare oferta clasat pe locul doi. in conditiile in care aceasta este admisibila.lar in cazul in care

nu exista o oferta calasat pe locul doi adnrisibila, procedura de licitatie se anuleaza, iar autoritatea

contractanta reia procedura. in conditiile legii.

CAPITOLUL XII. Alte clauze

12.1 Costurile aferente contractului de vanzare-cumparare, raportulul de evaluare vor cadea in

sarcina casti gatoru[ui licitatiei.

12.2 Predarea- primirea terenului se face prin proces - verbal in termen de maximum 30 zile de la

data incasarii pretului.

l2.3.Castigatorul licitatie se obliga sa-si obtina toate avizele si acordurile care vor sta la baza

autorizatiei de construire. respectand reglementarile previzute in Regulamentul Local de [Jrbanism

aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Blaj. conform Anexei nr.1 care contine extras

din Regulamentul Local de Urbanism.

B irou Urban

61
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Anexa 4

CONTRACT .CADRI.]
DE VANZARE -CUMPARARE

Subscrisa U.A.T. Ml,lNlClPIUL BLAJ, cu sediul in Muricipiul Blai. Piala 1848. numarul 16.

judelul Alba- cod 515400, judeful Alba reprezenta6 prin . in baza Hot2irdrilor

Consiliului Local nr . in calitate de vanzltoarc, vand cumpirltoarei
, intregul meu drept de proprietate. in coti de l/l pa4i. asupra irrrohilului situat

administrativ in Municipiul Blai. strada .. judelul Alba- inscris in Cartea Funciartr nr.

, cu nr. curent Al, nr. cadastraU nr. topografic ' constind din teren

intravilan. avdnd categoria de folosinli
mp. dobandit prin Lege, in baza Actului administrativ nr.

intregul drept de proprietate al subscrisei v6nztrtoare. in cotii de lil pa4i. de sub B2.1., in domeniul

pnvat
Pre;ul de vanzare. stabilit de comun acord. pentru imobilul vdndut. inscris in Cartea Funciarii nr.

Blaj este in sumi de

EURO, astfel: suma de EURO' IErI I'VA. echil'alentul sumei de lei. . la cursul

oficial al B.N.R. din zjua efectulrii plalii. cu litlu garantie participare la licitalie. prin chitarla nr.

in baza facturii nr. 
--, 

suma de EURO tfua IVA. echivalentul sumei de

. la cursul oficiat al B.N.R. din zjua efecttErii platii. titlu avans. prin chitanla nr. 

-' 

in baza

Ia.nrrii *. 

-qi 

suma de EURO fhra ryA. echivalentul sumei de lei. cu TVA

inclus. cu dobdnda aferenti- la cursul oficial al B.N.R. din ziua efecrunrii plilii, cu titlu rali. prin chitanla

nr. . in baza facturii nr.

Restul de prel, in sume de EURO, la care se va adduga TVA. echivalent in lei la
data pldtii. urmeazl a se achita vdnzdtoarei in rate egale. in termen de 24 luni, de la data pl5tii
avansului. cu perceperea unei dobanzi anuale egala cu rata de referinta stabilita periodic de

catre Comisia Europeana pentru Romania si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

Vanzetoarea soliciti inscrierea in Cartea FurciarS- asupra imobilului vrindut. a unui drept de

ipotecl legali pentru gi imtarea ptalii restului de pre!. in baza articolului 2386, punctul I din ('odul Civil
Roman.

in caz de neplatl a trei rate consecutive. in baza articolelor 1553 qi 1554 Cod Civil.
prezentul contract se desliinleazi retroactiv. liri medierea instanlei de judecati gi fEri punerea in
intArziere a cumpArdtoarei. de plin drept. inclusiv lhra restituirea sumelor achitate de catre

cumpArdtoare. care vor fi relinute de cdtre vAnzitoare. cu titlu de daune interese, prezenta clauzd

avAnd valoarea unui pact comisoriu expres de gradul IV
Subscrisa v6nzitoare. prin mandatar. solicit inscrierea in Cartea Funciari nr. 79241 Blaj. a

pactului comisoriu expres de gradul IV. pdnl la achitarea integrald a prefului, pe numele 9i in favoarea

mea.

Subscrisa vanzitoarc U.A.T. MUNICIPILIL BLAJ, reprcz-enta6 prin , dcclar

ci am primit de la cumparatoare d 

-, 

avansul in sumd de 

- 

EURO' echivalentul sumei de

_ lei, cu TVA inclus. la cursul oficial al B.N.R. din data ef'ectuirii pl5|ii, astfel cum s-a statuat mai

sts. Consimt ca dreptul de proprietate asupra imobilu[ vandut sA se inregistreze [a organele abilitate
de Lege. inclusiv s6 se intabuleze in Cartea Funciard in favoarea cumperetoarei :o
garantez pe cumpardtoare impotriva oriciror evicliuni totale sau pa(iale qi a viciilor imobilului,
confbrm arricolului 1695 li 1707 din Codul civil. Declar cd acest imobil nu are sarcini. nu a fost

scos din circuitul civil in temeiul vreunui act normativ de trecere in proprietale de Stat, nu iormeazd

in supralbli din acte 9i mlsurafii de
gi reprezent6nd

ELlRO, din care s-a achitat suma de 

-

I



obiectul nici unui contract de arendare sau comodat. nu constituie obiectul weunei forme de executare

siliti sau al vreunei cereri de retrocedare sau restituire in baza Legii nr. l0/2001 sau a Legii N.24712005.

nu este sechestrat. fiind in stdpdnirea subscrisei vanzetoare u.A.T. MUNTCIPIUL BLAJ, in
domeniul privat al Municipiului Blaj..lud. Alba in mod continuu de la dobandirc. Transmiterea

proprietalii. cu toate atributele sale gi predarea imobilului. adicd punerea lui la dispozilia cumpdrdtoarei,

i*oUit p. care subscrisa vanzrtoarc l-arn eliberat de toate bunurile mobile ale noastre. se face astizi. data

autentificdrii prezentului contract. A fbst indepliniti de catre cumparatoare obligalia de a verifica starea in

care se afla bunul imobil la momentul preddrii. Sunt de acord cu modalitatea de plat6 a prefului.

Subsemnata cumpdrAtoare cumpdr imobilul descris mai sus. in condiliile qi la

preful dectarat in act. Sunt de acord cu modalitatea de plati a prelului, cu inscrierea in cadea firnciard a

unei ipoteci legale asupra imobilului vandut. in lavoarea v6rzitoarei. pentru restul de pret rdmas de

achitai. precum qi a pactului comisoriu expres de gradut IV. pe numele qi in favoarea vAnZtoarei. Am

cunosri;la de situalia de fapt Ei de tirept a imobilului. inleleg s5 il dobdndesc in actuala lui situalie

juridica. lntru in posesia imobilului incepAnd cu data de azi. a incheierii contractului in formi
autentica. de cind voi suporta toate taxele gi impozitele atbrente proprieElii. voi intreprinde

demersurile legale in vederea inregistririi la organele financiare in 30 de zile a prezentului contract

gi a intabuldrii dreptului de proprietate in Cartea Funciard in favoarea mea. ca bun propriu.

Subsemnatele pa4i contractante declarlm ci ni s-au adus la cunoEtinld prevederile

24112005 privind evaziunea fiscali- prevederile Legii nr. 343/2006 penru modificarea qi completarea

Legii nr. il t tlOOl. privind Codul fiscal. cu privire la obligativitatea declarArii prefului real, precum 9i

p.*"d"rit" art. 1660 Cod Civil privind pre{ul serios qi determinat de p54i. Invederlm faptul cd prezentul

acr exprimd voinla noastri qi solicitdm autentificarea lui. Totodarn" noi p6r1ile. declardm cd prelul de

vanzarc menlional in acest act este sincer (rea.l) $i serios

Subsemnata cumpiritoare mentionez ci am luat la cunoqtinla laptul c5. in

termen de 30 de zile de la data periectarii prezentului act. umeazi sa me prezint la organele financiare.

pentru deschiderea poziliei pe rolul fiscal.
Noi, pl4ile contractante. am citit personal acesl act incheiat prin voinla noastrS" am inteles

drepturite qi obligaliile pe care le avem li suntem de acord cu toate clauzele lui" drept pentru care il
semniun mar los

Tarele necesare incheierii prezentului contract s-au suportat de cehe subsemnata curnpAratoare.---

Legii nr.

vANzATOARE.
U.A.T. MTINICIPIT]L BLA.I

prin mandahr,

Ct]MPARATOARE.
s.s.

s.s.

l


