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HOTARARE NR,.35~U,\j~e_2f) t ~
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Pub lice prin
Compania Nationala de Investitii "C.N.!." S.A., a amplasamentului si asigurarea

conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Sala de sport cu
tribuna 180 locuri" din sat Blagesti, Str. Primariei, nr. 830 C, comuna Blagesti, judetul

Bacau"

Consiliullocal Blagesti, judetul Bacau, intrunit in ~edinta ordinara,
avand in vedere:
- Referatul nr. 4772/31.05.2018 intocmit de Oprea Gheorghe-Daniel - consilier

superior in cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Blagesti;
Expunerea de motive nr. 4773/31.05.2018 a Primarului comunei Blagesti;
Rapoartele comisiilor de specialitate;
Adresa Companiei Nationale de Investitii nr. 5275/23.04.2018, inregistrata la
Consiliul Local Blagesti sub nr. 3892/27.04.2018;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Ordonanta Guvemului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvemului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de
Investitii"C.N.!." S.A;
In temeiul 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 completarile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.l. Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.!." S.A., pe baza de
protocol, a terenului situat in sat Blagesti, Str. Primariei, nr. 830 C, comuna Blagesti,
judetul Bacau aflat in proprietatea comunei Blagesti, in suprafata de 10.889 mp,
identificat potrivit Cartii funciare nr. 61793, numar topografic 61793, liber de orice
sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre "C.N.!." - S.A. a obiectivului de
investitii Proiect tip - "Sala de sport cu tribuna 180 locuri",

Art. 2. Amplasamantul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice,
cu respectarea reglementarilor in vigoare.



Art. 3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei
Blagesti, judetul Bacau a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal,
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.)

Art. 4. Consiliul Local al comunei Blagesti, se obliga sa asigure, in conditiile
legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului

Art. 5. Consiliul Local al Comunei Blagesti se obliga ca, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa 11intretina
pe 0 perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Se imputerniceste Primarul comunei Blagesti, domnul Munteanu
Laurentiu, sa semneze pentru ~i in numele Consiliului Local Blagesti, documentele
necesare predarii-primirii amplasamentului.

Art. 7. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Bacau,
Primarului Comunei Blagesti, persoanei responsabile cu urbanismul din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Blagesti, Compartimentului Buget,
finante, Contabilitate, Salarizare, Impozite ~iTaxe, persoanei responsabile cu domeniul
public si privat al comunei, va fi publicata prin afisare la sediul Consiliului Local al
comunei Blagesti si va fi publicata pe situl Primariei comunei Blagesti,
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