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Avizat pentru legalitate, 

Secretar comună, 

Cecilia Colbianu 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA BLĂGEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PENTRU 

aprobarea predării către Ministerul Educaţiei Naționale – Unitatea de 

Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Reţelei Scolare şi Universitare,  

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Grădiniță cu program normal cu 3 săli de grupă” din sat Poiana 

Negustorului, Str. Principală, nr. 29 C, comuna Blăgești, judeţul Bacău” 

 

Consiliul local Blăgești, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere: 

- Referatul nr. 6208/23.07.2018 întocmit de Rusu Bogdan-Robert – polițist superior 

clasa I în cadrul Biroului Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Blăgești; 

- Expunerea de motive nr. 6209/23.07.2018 a Primarului comunei Blăgești; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate; 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, art. 45, art. 48, alin. (2), art. 115 alin. (1), lit. „b” 

din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, Republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
    

  SE PROPUNE: 

Art.1. Predarea către Ministerul Educaţiei Naționale – Unitatea de Management 

al Proiectelor pentru Modernizarea, Reţelei Scolare şi Universitare,  pe bază de protocol,  

a terenului  situat în  sat Poiana Negustorului, str. Principală nr. 29 C, comuna Blăgești, 

judeţul Bacău, aflat în proprietatea comunei Blăgești, în suprafaţă de 3.000 mp, 

identificat potrivit Cărții funciare nr. 61863, număr topografic 61863, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către Ministerul Educaţiei Naționale – 

Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Reţelei Scolare şi 

Universitare a obiectivului de investiţii „Grădiniță cu program normal cu 3 săli de 

grupă”. 

Art. 2. Amplasamentul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei 

Blăgești, județul Bacău a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, 

gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) 

Art. 4. Consiliul Local al comunei Blăgești, se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului 
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Art. 5. Consiliul Local al Comunei Blăgești se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină 

pe o perioada de minim 15 ani. 

Art. 6. Se împuternicește Primarul comunei Blăgești, domnul Munteanu 

Laurențiu, să semneze pentru și în numele Consiliului Local Blăgești, documentele 

necesare predării-primirii amplasamentului. 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău, 

Primarului Comunei Blăgești, persoanei responsabile cu urbanismul din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Blăgești, Compartimentului Buget, 

finanțe, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe, persoanei responsabile cu domeniul 

public și privat al comunei, va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local al 

comunei Blăgești și va fi publicată pe situl Primăriei comunei Blăgești. 
 

INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI BLĂGEȘTI, 

LAURENȚIU MUNTEANU 
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