
Anexa la adresa nr. ______ privind Hotărârile C.L. al orașului/comunei
_______

Numarul si
data

hotararii

Denumire act
administrativ

Act cu caracter
normativ DA/NU

Obiectiile formulate de
secretarul UAT-ului

Tipul sedintei       O/
E/ Î



1/ 02.02.2023 DA

2/ 02.02.2023 DA

3/ 02.02.2023 NU

Anexa la adresa nr. ______ privind Hotărârile C.L. al orașului/comunei _______

Numarul si data
hotararii

Denumire act administrativ Act cu caracter
normativ DA/NU

Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023

Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici

actualizați și a devizului general actualizat  pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare

drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău”, aprobat
pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local

pentru realizarea obiectivului
Privind  încheierea unui protocol de colaborare între
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și

Unitatea Administrativ Teritorială Blăjani, județul
Buzău, având ca obiect asigurarea colaborării

interinstituționale a MMSS cu UAT BLĂJANI, județul
BUZĂU, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS

– SII MMSS”, Cod MySmis 130963



NU O

NU O

NU O

Anexa la adresa nr. ______ privind Hotărârile C.L. al orașului/comunei _______

Obiectiile formulate de
secretarul UAT-ului

Tipul sedintei       O/
E/ Î



1/ 02.02.2023 DA NU O

2/ 02.02.2023 DA NU O

3/ 02.02.2023 NU NU O

Anexa la adresa nr. 276 / 03.02.2023 privind Hotărârile C.L. al comunei Blăjani

Numarul si data
hotararii

Denumire act administrativ Act cu caracter normativ
DA/NU

Obiectiile formulate de
secretarul UAT-ului

Tipul sedintei
  O/ E/ Î

Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023

Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a
devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani,
județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național
de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru
realizarea obiectivului

Privind  încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul
Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea

Administrativ Teritorială Blăjani, județul Buzău, având ca
obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu

UAT BLĂJANI, județul BUZĂU, în cadrul proiectului ,,HUB
de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
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