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emitere a acordului expres
in vederea edificarii de constructii cu caracter provizoriu pe terenul ce apartine
domeniului privat al comunei Blagesti ~iface obiectul contractu lui de inchiriere

(locatiune) nr. 4090/08.05.2017

Consiliullocal Blagesti, judetul Bacau, intrunit in ~edinta ordinarii,
avand In vedere:
- Referatul nr. 4328/14.05.2018 intocmit de Oprea Gheorghe-Daniel - consilier

superior in cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Blagesti;
Expunerea de motive nr. 4329/14.05.2018 a Primarului comunei Blagesti
Rapoartele comisiilor de specialitate
Legea nr. 50/1991 Republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5011991privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii;
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu rnodificarile si
cornpletarile ulterioare
In baza dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. "b", art. 45, art. 48, alin. (2), art. 115 alin.
(1), lit. "b" din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, Republicata, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare;

HOTARA~TE:

Art.l. Se emite acordul expres in vederea ediflcarii de constructii cu
caracter provizoriu pe terenul situat in tarlaua 52, parcela 1089, blocul fizic 21506-
20~, pa~u~e din t~upul Paraul Podului, ce apartine domeniului privat al comunei
Blagesti ~l face obiectul contractului de inchiriere (locatiune) nr. 4090/08.05.2017.



Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Bacau,
Primarului Comunei Blagesti, persoanei responsabile cu urbani smul din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Blagesti, Compartimentului Buget,
finante, Contabilitate, Salarizare, Impozite si Taxe, persoanei responsabile cu domeniul
public ~i privat al comunei, va fi publicata prin afisare la sediul Consiliului Local al
comunei Blagesti ~iva fi publicata pe situl Primariei comunei Blagesti.
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