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ANUNT PUBLIC

privind consultarea publicului in cadrul procedurii de elaborare a

Studiului privind 
^naliza 

nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj

[-initatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Bla.l. cu sediul in Blaj. 515..t00.
P iala I 8.18. nr. I 6. anunta publicu lu i interesat de elaborarea : Studiu lu i privind analiza nevoilor
in domeniul tineret si sport la nivelul municipiului Blaj.

lntreaga documentalie. a$a cum este previzuta de an.7 din legea nr.5212003.
privind transparenta decizionali in admnistralia publici. cu modillcarile qi completdrile
ulterioare. poate fi consultati la sediul Unitatii Administrativ 'feritoriale - Municipiul Blaj
(Primdria municipiului Blaj) din Blaj. 515.400. Pia{a 18.18. nr. 16. judelul Alba -
Biroul Secretarului general al municipiului Blaj - Sergiu $tefinescu sau pe pagina de internet a

Mun icipiului Blaj : www.orimariablaj.ro.
Persoanele interesate sunt invitate sa transmita in scris propuneri. sugestii sau opinii cu

privire la proiectul Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj pdna la data de 07 aprilie 2021. la adresa : Unitilii Administrativ Jeritoriale -
Municipiul tllaj (Primdria municipiului Blaj) Blaj. 515.400. Pia[a 18.18. nr. 16. judelul Alba. la
nr. t'ax : (004) 02587 100 14. sau pe adresele de e-mail : primarieblaitrr-rrcnet.ro sau

serq i uste f'anesc u ra Yahoo.com.
Persoana desemnati din cadrul UAT- Municipiul Blaj. responsabilA pentru realalia cu

societatea civil6. care va primi propunerile. sugestiile qi opiniile persoanelor interesate in
elaborarea Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj este Sergiu gtellnescu - Secretarul general al municipiului Blaj.

Proiectul de hotlrdre privind aprobarea Studiului privind analiza nevoilor in domeniul
tineret si sport Ia nivelul municipiului Blaj va fi supus aprobdrii Consiliului local al
municipiului Blaj in qedinla din data de I 1.05.2021.
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PROIECT DE HOTARARE
Din data de 15.03.202I

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI PRIVIND ANALIZA NEVOILOR IN
DOMENIIJL TINERET SI SPORT LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLA.I

Consiliul local al municipiului Blaj, convocat in qedin(a ordinari din data
de 11.05.2021;

Luind in dezbatere Proiectul de hotirAre privind aprobarea
Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj;

Analizind raportul de specialitate nr. 8.206/15.03.2021 al Biroului juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, prin care se

propune aprobarea Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la
nivelul municipiului Blaj;

Avind in vedere nota de fundamentare nr.8207/15.03.2021 a Biroului juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj Ei a

Secretrarului municipiului Blaj, prin care se propune aprobarea Studiului privind
analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul municipiului Blaj;

Luind act de expunerea de motive nr. 8.208 /15.03.2021 a Primarului
municipiului Blaj prin care se propune spre aprobare Consiliului local proiectul de
hotir6re al Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj;

Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de
hotirAre nr.8. I 50/15.03.202 I aprobat de Primarul municipiului Blaj;

Cunoscind faptul ca acesl document strategic este elaborat in cadrul :

Proiectului cu titlul "Municipiul Blai - Administratie publica intelisenta si
oarticinativa" , Cod SIPOCA 802, Cod MySMIS 135372 - Cod apel: POCA/66112/l

I



Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce

optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP,
COMPONENTA l: Cl3/2019 pentru regiunea mai putin dezvoltata
Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru
cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate,
AXA PRIORITARA: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si
transparente, OPERATIUNEA: lntroducerea de sisteme si standarde comune in
administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in
concordanta cu SCAP I

Lu6nd act de prevederile din art.l2O ;i art.l2l din Constitu(ia Rominiei,
art.3 qi art.4 din Carta Europeani a autonomei locale adoptat5 la Strasbourg la
l5 octombrie 1985 si ratificati de RomAnia prin legea nr.l99/1991,, prevederile Iegii
cadru a descentralizirii nr. 195/2006, cu modificirile 9i completirile ulterioare 9i ale
OUG.nr.57/20 19, privind Codul administrativ;

Luind in considerare prevederile legii nr.544/2001 in legituri cu liberul
acces la informa(iile de interes public, cu modificlrile qi completlrile ulterioare pi

ale art.1 din legea nr,52l2003 privind transparen(a decizionali in administratia
publicS, cu modificirile qi completirile ulterioare;
Av6nd in vedere raportul informirii qi consultirii populafiei intocmite in etapa de

elaborare a Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj;
Luind act de rispunsurile depuse la observa(iile transmise in ceea ce priveste
Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj, in conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 qi publicate pe
pagina de internet a Primiriei municipiului Blaj - wrvw.primariablaj.ro:

Luind act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al municipiului Blaj,

ln temeiul Codului civil romAn gi ale art.l29 alin.(l)' alin. (2) lit. b, lit. c) Ei lit.
d) cat Si ale alin.(4) lit. e), f) alin.(7) lit. e) si f) precum si ale art.l33 - l,l0 Si art.196
din OUC.nr.57l2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARASTE:

Art.l.Consiliul Local al Municipiului Blaj aprobi ,, STUDIUL PRMND
ANALIZA NEVOILOR IN DOMENIUL TINERET SI SPORT LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BLAJ", intocmit de SC EcoMaps SRL, cu respectarea tuturor
condifiilor impusede avizele qi acordurile de specialitate, in conformitate cu prevederile
legale, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj,vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotlriri.

Art.3. - Prezenta hotarare se va comunica lnstitutia Prefectului - judetul Alba,
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului BIaj, ,



Consiliului jude{ean Alba, ADR - CENTRU Si tuturor instituliilor qi persoanelor
fizice sau j uridice interesate.

Art.4. -a) Prezenta hotir6re se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect, in condi(iile OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ.

-b) Prezenta hotirire poate fi contestatl in termenele, condi{iile qi la
instan{a competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile gi completirile ulterioare.

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

valabil erprimate, din totalul de l9 consilieri.
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NOTA DE FUNDAMENTARE
NR.8207/15.03.202r

Biroul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj 5i
Secretarul general al municipiului Blaj, propun Primaruluimunicipiului Blaj ini{ierea unui
proiect de hotlrire de consiliu local privind aprobarca Studiului privind analiza nevoilor
in domeniul tincret si sport la nil'elul municipiului Blaj.

Pe cale de consecinlI fundamentlm prezenta cererc dupl cum urmeazi:

Una din cond i{ionaliti(ile pentru perioada 2021-2027 de obfincrc a fondurilor europenc
pentru realizarea investi(iikrr in domeniul serviciilor, proiectelor, programelor si
investitiilor in domeniul tinerctului si sportului in municipiul lllaj este existen[a 5i
aprobarea in condifiile legii a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana si a Strategiei /
Studiului privind analiza nevoilor in domeniultineret si sport la nivelul municipiului Blaj.
Elaborarea acestei documentatii a fost parte a unui proiect curopean in cadrul
Programului Operafional Capacitate Administrativl (POCA) 3 cAqtigat de Municipiul Blaj.
este documentul strategic care oferl solu{ii ce l izeazl armonizarea dezvoltlrii serviciilor
proiectekrr, programelor si invcstitiilor in domeniul tineretului si sportului, astfel incit
Blajul sI delinl un oraq accesibil qi incluziv, u oras agreabil pentru tineri si prietenos cu
sportul, un oral care sii asigure o buna calitate a vietii.
Aprobarea Studiului privind analiza nevoilor in domeniul tineret si sport la nivelul
municipiului Blaj este punctul de la care municipalitatea poate porni in demersul de
intocmire qi depunere de proiecte cu finan[are europeanl pentru exercitiul financiar
2021-2027. Totodatl implementarea acestui document startegic va conduce la
imbuniititirea condiliilor pentru implementarea programelor /proiectelor pentru tineret si
sport, pe scurt la cre$terea calitltii vietii la Blaj.

Odati aprobat Studiul privind analiza nevoilor in domeniile tineret Ei sport, alaturi de
Planul de Mobilitate Urbani DurabiE (PMUD) al Municipiului Blaj, Judelul Alba,
impreunl cu celelate documente strategice cum ar fi Strategia lntegrati de Dezvoltare
Durabili, Planul Urbanistic (leneral, Strategia de dezvoltare culturall a municipiului Blaj,
Strategia privind sen'iciile sociale, Studiul privind adaptarea la schimbarile climatice,
prevenirea si gestionarea riscurilor la nivelul municipiului Blaj, Sistemul Informatic
Geospa(ial (CIS), etc. sunt ghidul de parcurs pentru dezvoltarea Blajului qi transformarea
luiintr-un un orap unde calitate:r vietii este la o inAllime ridicati, unde istoria gi identitatea
locall se imbinl armonios cu soluliile moderne de infrastructurtr pi mobilitate dar qi unde
infrastructur:! culturall. $colarI. sociali, sanitari, sportil l gi de agrement este completi pi

satisface nevoile in tregii comunitl(i.

Birou Juridic,
Diana Gizdavu
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RAPORT DE SPECIALITATE,
Nr. 8.206 115.03.202t

Biroul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj,
propune Primarului municipiului Blaj ini(ierea unui proiect de hotlrire de consiliu local
privind aprobarea Studiului privind analiza nevoilor in domcniile tineret $i sport la nivelul
municipiului;i depun prezentul raport de specialitate:

TENIEI LEGAL:
Prevederile art.l20 ii art.l2l din Constitu(ia RomAnieil
Prcvederile art.3 5i art,{ din Carta Europeanl a autonomei locale adoptati la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 qi ratificatl de Rominia prin legca nr.l99/1997. prevederile lcgii
cadru a descen tralizirii nr. 195/2006, cu modificlrile 9i completirile ulterioare 5i ale
Prevederile legii nr.54{/2001 in legtrturl cu liberul acces la informafiile de interes public,
cu modificlrile gi completirile ulterioare;
Prevederile legii nr.52/2003 privind transparenta decizionall in administra{ia publicl, cu
modificirile gi completlrilc u lterioare;
Preved erile Codului civil romin:
Prevederile OUG.nr.57l20 I 9 privind Codul administratir'.

FORMA PROIECTTILTiI DE HOTAR{RE:

Art.l.Consitiul Local al Municipiului Blaj aprobl ,, STUDIUL PRMND
ANALIZA NEVOILOR IN DOMENIUL TINERET SI SPORT LA NIVELUL
MUNICIPTULUI BLAJ", intocmit de SC EcoMaps SRL, cu respectarea tuturor
condi{iilor impusede avizele fi acordurile de specialitate, in conformitate cu prevederile
legale, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj'vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotiriri.

Art.3. - Prezenta hotarare se va comunica Institutia Prefectului - judetul Alba'
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj' '
Consiliului jude(ean Alba, ADR - CENTRU gi tuturor institu{iilor qi persoanelor
fizice sau j u ridice interesate.

Art.4. -a) Prezenta hotlrire se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect, in condi(iile OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ.

-b) Prezenta hotlrire poate fi contestati in termenele, condi{iile gi la
instanta competentS, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile gi completirile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotlrire a fost adoptati cu un numar de voturi ((pentru))

valabil exprimate, din totalul de l9 consilieri.

Birou juridic,
Diana Gizdavu
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REFERAT (RAPORT) DE AVIZARE /APROBARE,
Nr. 8150/15.03.2021

Subsemnatul Sergiu $tefrnescu, Secretar general al municipiului Blaj va supun spre aprobare, in
baza art. 136 alin. (2) si (3) din OUG .nr.57 l21ll9 privind Codul administratir', Referatul
(raportul) de aviza re/a probare al proiectului de hotlrire in legiturl cu aprobarea urmatoarelo r
documente strategice:

I) *STUDIUL PRIVIND ANALIZA NEVOILOR SOCIALE LA NIVELUL
MUNICIPII-ILI-]I BLAJ SI ELABORAREA STRATECIEI PRIVIND SERVICIILE
SOCIALE".

2) ,.STRATEGIA DE DEZVOLTARE CULTT]RALA A MI-]NICIPIULUI BLA.I".
3) ,.STUDIUL PRIVIND ADAPTAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE.

PREVENIREA SI GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL
MTJNICIPIULUI BLAJ".

4) ,,STUDIUL PRIVIND ANALIZA NEVOILOR IN DOME,NIUL TINERET SI SPORT
LA NIVELUL MUNICIPIULTII BLAJ ''.

Ar'6nd in vedere complexitatea acestor proiecte din cadrulgedinfci ordinare a Consiliului local al
municipiului Blaj datoritl faptului cI se supun sprc aprobare documentalii strategice cu o
valabilitate medie de timp, cat si luind act dc rapoartele de specialitate li notele de

fundamentare / expunerile de motive inregistrate pind in acest moment de cltre serviciile,
direc{iile, birourile qi compartimentele de specialitate din aparatul dc specialitate al Primarului
municipiului Blaj cet Si toate avizele qi acordurile necesare gi legale emise de autoriti(ile de stat,
vI prezint proiectul de hotlrire pe care-l propun spre aprobare in dezbaterea consiliului local :

l. PROIECT DE HOTAR,4,RE,, privind aprobarea,,STUDIU LU I PRMND ANALIZA
NEVOILOR SOCIALE LA NIVELUL MI.INICIPIULUI BLA,' SI ELABORAREA
STRATEGIEI PRIVIND SERVICIILE SOCIALE".

lni(iator: Rotar Gheorghe !alentin - Primarul municipiului Blaj.
2. PROIECT DE HOTARARE, prir ind aprobarca ,.STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
CULTI.]RALA A ML]NICIPIULUI BLA.I".

lni{iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
3. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea ,,STtlDIULUl PRTVIND ADAPTAREA
LA SCHIMBARILE CLIMATICE, PREVENIREA SI GESTIONAREA RISCI-]RILOR
LA NIVELUL NlUNICIPIULUI BLA.I*.

lni{iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
.1. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea .,STUDIULUI PRMND ANALIZA
NF],VOILOR IN DOMENIUL TINERET SI SPORT LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLA.' ".

Ini{iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Proiectele de hotlrire prezentate mai sus au fost publicate $i anuntate spre informare
publicl in condiliile legii nr.5212003 fi au fost transmise atit sen'iciilor, direcfiilor,
birourilor si com pa rtimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Blaj cat si sunt prezentatc comisiilor Consiliului local al municipiului Blaj,
urmind a fi supuse dezbaterii Consiliului local al municipiului Blaj in Eedinltr de consiliu,
convocati in condi{iile OUG.nr.57/2019, privind Codul administrativ, alituri dc toate



documentelc prccizatc expres de lege : cereri, solicitlri, adrese, plan$e, publicafii, avize,
rapoarte de spccialitate sau note de fundamentare, etc.
Va solicit sa aprobati ca data de depunere a tuturor actelor {nerate / aferente proiectului de
hotlrare sa fie cel tirziu data de 01.05.2021. Dispozilia dc conrocare a Consiliului local
urmind a fi cmisl in condi(iile Ol-JG.nr.57/2019, privind Codul administrativ cind vor fi
anun(ati pe e-mail si membrii (consilicrii) in Consiliul local al municipiului lllaj cit 5i
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Blaj dc convocarea gedin(ei.
Fac precizarea cI odatl cu procedurile privind transparenta decizionall qi informarea
publici va fi comunicatl 9i data qi ora qedin{ei de consiliu krcal, urmAnd ca mai apoi sd fie
formalizati accastl datl prin cmitcrca Dispozi{ici dc primar pcntru con\ocarea Scdinlei
consiliu lu i local.
Prezentul raport de aprobare. reprczintl instrumentuldc prezentare;i motivare a pedinlei
de consiliu ;i va insoli proiectul dc hotirirc de consiliu local, fiind prezentat consilicrilor
locali gi in qedin(cle de comisii, dacl este cazul.

IN OCMIT. APROBAT,
PRIMAR,SECRE

Sergi Rotar Gh he Valentin
R GF:,NERAL
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EXPUNERE DE MOTIVE
N r.8208/15.03.2021

Subsemnatul Gheorghe Valentin Rotar, Primarul municipiului Blaj, depun spre
aprobare Consiliului local al municipiului Blaj urmatoarele proiecte de hotirire, cu
urmitoarea expunere de motive :

l. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea,,STuDlULUI PRMND ANALIZA
NEVOILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ SI ELABORAREA
STRATEGIEI PRIVIND SERVICIILE SOCIALE".

lnigiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
2. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea,,STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
CULTURALA A MUNICIPIULUI BLAJ".

Ini(iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
3. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea ,,STUDIULUI PRIVIND
ADAPTAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE, PREVENIREA SI
GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ".

Ini(iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
4. PROIECT DE HOTARARE, privind aprobarea ,,STUDIULUI PRMND ANALIZA
NEVOILOR IN DOMENIUL TINERET SI SPORT LA NIVELUL MUNICIPIULUI
BLAJ ".

lni(iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

l.Existen(a acestor documente strategice alaturi de Planul de Mobilitate Urbani
DurabilS (PMUD) al Municipiului Blaj si Strategia de Dezvoltare Integrata Urbana
(SIDU) a Municipiului Blaj constituie indeplinirea condi[iillor esen(iale pentru
perioada 2021-2027 de obfinere a fondurilor europene pentru realizarea investi(iilor
in ifrastructura sociala, culturala, de mediu, de tineret si sport a Municipiului Blaj
precum si in realizarea si/sau implementarea unor proiecte /programe de asistenta
sociala, culturale, de mediu, pentru tineret si sport.
2.Aprobarea acestor documente strategice constituie unul din punctele de la care
municipalitatea poate porni in demersul de intocmire qi depunere de proiecte cu
finan{are europeanl care vizeazl imbuniti(irea condi{iilor de mediu, culturale,
asistenta sociala, tineret si sport, pe scurt crelterea calitltii vietii la Blaj.

Aceste documente strategice oferi solu(ii ce vizeazi armonizarea dezvoltlrii urbane
in cele mai importante aspecte ale sale, astfel incit Blajul si devini un orag accesibil
si incluziv, favorabil dezvoltirii economice, un ora$ inteligent care si asigure o

calitate a vietii deosebita, prietenoasi cu mediul, cultura si sportul, un oraq cu
servicii sociale deosebite, unde istoria Ei viitorul se intilnesc armonios in via(a de zi
cu zi.



Mentionez ca toate aceste documente strategice sunt elaborate in cadrul :

Proiectului cu titlul "Municipiul Blai - Administratie publica intelisenta si

Dartici D:rtil a", Cod SIPOCA 802, Cod MySMIS 135372 - Cod apel: POCAl66ll2ll
Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce

optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP'
COMPONENTA l: Cl3l20l9 pentru regiunea mai putin dezvoltata
Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru
cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate'
AXA PRIORITARA: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si

transparente, OPERATIUNEA: Introducerea de sisteme si standarde comune in
administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in
concordanta cu SCAP .

Proiectele de hotirire sunt inso(ite de urmatoarele documente legale: raportu de
specialitate, nota de fundamentare, raportul de avizare/ap roba re, expunerea de
motive, rezultatul consultirii publice, avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al municipiului Blaj, documenta(ia intocmitl de consultanta pentru
realizarea acestor proiecte, respectiv: SC Synesis Partners SRL, PFA Jurge Liana
Claudia si SC Eco Maps SRL.

PR AR
Gheorghe n Rotar


