
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA BLAGE~TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR.., ~oCtuLr\\1t--\~E 21>1 ~
de

aprobare a modificarii Regulamentului de emitere a acordului ~i a avizului de
executie a Iucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul

public a comunei Blagesti

c

Consiliullocal Blagesti, judetul Bacau, intrunit in ~edinta ordinarii,
avand in vedere:
- Referatul nr. 4764/31.05.2018 intocmit de Oprea Gheorghe-Daniel - consilier

superior in cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Blagesti;
Expunerea de motive nr. 4765/31.05.2018 a Primarului comunei Blagesti
Rapoartele comisiilor de specialitate
Legea nr. 5011991 Republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale ~i Iocuintei nr. 83912009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii;
Legea nr. 5112006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, Republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea 10/1995 privind Calitatea in constructii, Republicata, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea si modemizarea drumurilor;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 5011998pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 1811991,
eu 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. 1811991, cu modificarile si
completarile ulterioare;



- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile 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 completarile ulterioare; Pag
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Art.l. Se aproba modificarea Regulamentul de emitere a acordului ~i a
avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe
domeniul public a comunei Blagesti, astfel: formularul F.7 a Regulamentului de
emitere a acordului si a avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-, , ,
edilitare realizate pe domeniul public a comunei Blagesti aprobat prin HCL Blagesti
nr. 34/2018, se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare,

Art.2. 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 si Taxe, 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.

Nr..a; din4~.2018

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
CONSILIER LOCAL,

Nr. consilieri locali

(
Nr. consilieri locali

Voturi "abtinere"



Anexa la Hotararea Consiliului Local Blagesti nr. j;

Formularul F.7.

ROMANIA
Primaria Comunei Blage~ti

Nr. . din .

Aviz de executie a lucrarilor
aferente retelelor tehnico-edilitare

Avand in vedere Cererea nr. din ................ ,
inain ta ta de16 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , cu
domiciliul17/sediul in judetul ,
municipiul/ora$ul/comuna , satul
· , sectorul , cod po steL
.............. , str nr , bl.
·.... , sc. ..... , et. ..... , ap. ..... , telefon/fax

~
(

\___

· , e-mail , inregistrata
la nr din 20 r

pentru imobilul - teren $i/sau constructii -, situat in judetul
· , mun icipiul.r oresulr comutie , satul
· , sectorul , cod po st.eL , str .
................. nr , bl , sc , et , ap ,
sau identificat p rin-" .
· ,

in scopul .

in urma analizarii documentatiei transmise $i a verificarii
datelor existente, se emite urmatorul

AVIZ19

· .
Lucrarile se vor desfasura in perioada .
cu respectarea urmatoarelor conditii specifice: .

c · .
· .
· .
· .
si a urmatoarelor conditii generale:

PRIMAR, $ef Compartiment Administrarea
Domeniului Public si. Priva t-P,

16Numele si prenumele solicitantului: persoana fizica sau reprezentant al firmei (persoanajuridica), cu precizarea denumirii
acesteia, precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei
17 Domiciliullsediul firmei: pentru persoana fizica se completeaza cu date privind domiciliul acesteia, pentru persoana
juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei
18 Date de identificare a imobilului • teren si/sau constructii
19 Se va preciza: FAVORABIL sau NEF AVORABIL, dupa caz. In cazul avizului nefavorabil, se vor mentiona motivele ~i
actele normative pe care se bazeaza.
20 se va inscrie ~i in clar numele semnatarului



c

{
'-..

Nr. 3f din2[.~,b.2018
PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

CONSILIER LOCAL,

Pa~
~--------------~~~------~I1~Nr. consilieri locali

Contrasemneaza pentru legalitate,
SEC COMUNA,

--

Nr. consilieri locali rezenti

Voturi "abtinere"


