
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

PRIVIND: revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Blejesti nr. 

14/ 18.02.2021 

 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în ședință ordinară de 

lucru pe luna iulie  2021 , având în vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti 

-raportul de specialitate al secretarul general al comunei Blejesti  
-adresa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman nr. II/2934 din 18.06.2021, inregistrata la 

Primaria comunei Blejesti sub nr. 5074/ 28.06.2021 si reanalizarea actului administartiv HCL 

nr. 14/18.02.2021 

-Prevederile art 80, art 81, alin (1) si alin (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica  legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificaile si 

completarile ulterioare  

-Prevederile art  362, alin (1) , (3) si (5) din Codul administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare  

In temeiul prevederilor  art. 196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ ; 

HOTARASTE: 

Art.1.Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Blejesti nr. 

14/18.02.2021  privind aprobarea inchirierii suprafetei de 5058 mp din terenul 

extravilan , categoria de folosinta arabil, aflat in domeniul privat al UAT 

Comuna Blejesti, pentru exercitare drept de folosinta al OMV Petrom SA , in 

vederea exploatariii obiectivelor petroliere „ Sonda 2160 Blejesti”, „ Sonda 

2162  Blejesti”, „ Sonda 2163 Blejesti” si  „ Sonda 2164 Blejesti 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se imputerniceste primarul 

si secretarul comunei. 

Art.3.Secretarul  comunei Blejesti judetul Teleorman, se va ocupa de 

comunicarea prezentei hotarari catre: 

 Institutia Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii; 

 primarul localitatii; 

 afisarea la avizierul unitatii, a Hotararii Consiliului Local ;  
PRESEDINTE   DE  SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA  

             Traian Gheorghe                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                                                                      Jr Burcea Adriana  

BLEJESTI  

Nr.40 din22iulie  2021 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 22.07.2021 . 

CVORUM: 13 consilieri in functie;  11  consilieri prezenti, din care: PENTRU  10, ABTINERI 1,  IMPOTRIVA 0 


