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HOTARAREA NR.I03
Din data de 20.06.2022

PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BLAJ
LA REALIZAREA PROIECTULUI VIA TRANSILVANICA - (CALEA
TRANSILVANIEI)
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in gedinfa extraordinarii, convocati de
indati prin procedura LA DISTANTA, in data de 20.06.2022;
Luind in dezbatere proiectul de hotirire, prin care se pnopune aprobarea
participarii Municipiului Blaj la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea
Transilvaniei);
Analizind raportul de specialitate ar.31792 I 17.06.2022, cal Ei expunerea de motive
/ nota de fundamentarc nr. 31793/ 17.06.2022 ale biroului urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Blaj prin cane se propune aproberea participarii
Municipiului Blaj la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei) ;
Luind act de adresa 45914/25.1 1.2022 a Asociatiei Tasuleasa Sociali
Avind in vedere referatu! (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotirAre
nn 31772117,06.2022 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
Cunoscind prtvederile art.3. art. 20 si art. 23 din Ordonanta Guvernului nr.
SE/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania , cu
modificarile si completarile ulterioare, HG. nr': 33/2000 privind aprobarea Metodologiei de
inscriere , atestarr a criteriilor de evidentiere a patrimoniului turistic, prevederile Legii nr.
2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative ,
republicata, sctualizata;
In temeiul ar.. 129 alin 2 lit c) si e), alin. T lit.j) si k)' alin.9 lit. a) si alin. l4, art. 139
alin. I si alin.3lit. f) si g) si a aft. 196 alin I lit. a) si art.200 din OUG nn 57l2019-Codu!
Administrativ

Blaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARA$TE:
Art.t.- a) Consiliul Local al municipiului Blaj aproba participarea Municipiului
la rtalizarea proiectului ,,Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)"

derulat de Asocia(ia Tiiquleasa Social.

-b) Municipiul Blaj va sprijini, va promova si va contribui la sustenabilitatea
pe termen lung a proiectului ,,Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)" derulat de

Asociatia Tasuleasa Social.

Art.2- Se aproba inliinfarea traseului tematic ,,Via

Transilvanica

(Calea Transilvaniei)" r pG r&Zr Municipiului Blaj, parte o traseului la nivelul
Judetului Alba, carc va fi delimitat si stabilit de comun acord cu reprezentan{ii
Asocia(iei Tasuleasa Social.
Art. 3-Se imputernicegte Primarul Municipiului Blaj - dl. Gheorghe Valentin Rotar
in calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Blaj, sa stabileascl traseul, termenii gi
condifiile acordului de parteneriat care se va incheia cu Asocia{ia TlEuleasa Social.
Art.4.-Primarul municipiului Blaj, Biroul Juridic din cadrul aparatului de
specielitate al Primarului Municipiului Blaj vor duce la indeplinire prevederile prczentei

hotIrAri.
Art.S.- Prezenta hottrrire se va comunica Institu{iei Prtfectului - judetul Alba,
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Biroul juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Blaj.
Art.6. a) Prezenta hotiirire se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect,
in condifiile OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
b) Prczenta hotirirr poate fi contestati in termenele, condifiile Ei la instanfa
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr.554 / 2004 cu modificlrile gi completirile ulterioare
Art.7.-Prezenta hotlrire a fost adoptati cu un numiir de l9 voturi < pentru > valabil
exprimate.
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