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HOTĂRÂREA
nr8.G. dinU.OS.2019

de
emitere a acordului Consiliului Local Blăgeşti, pentru scoaterea definitivă din

circuitul agricol a suprafeţei de 12.393 mp teren ce aparţine domeniului privat al
Comunei BIăgeşti, în vederea obţinerii avizului Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale şi a deciziei directorului direcţiei pentru agricultură judeţeană
Bacău pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol în scopul

-~ edificării de construcţii necesare obiectivului de investitiisReabllitarea şi
extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de epurare apă

uzată în Racova, BIăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni" din
cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A

INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ'UZATĂ ÎN JUDEŢUL BACĂU,
PERIOADA 2014 - 2020

Consiliul local Blăgeşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere:

Referatul nr. 4131/20.05,2019 întocmit de Oprea Gheorghe-Daniel- consilier în
cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Blăgeşti; ", w •

Expunerea de motive nr. 4132/20.05.2019 a Primarului comunei Blăgeşti
- Raportul compartimentului de specialitatenr. 4133/20.05,2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate; . .' .. .
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şI"exploatar,ea pa~lşt1lor
permanente şi pentru m~dificareaw Ş~ comp~etar~aLegu fondului funciar nr.
18/1991 cu modificările ŞI completanle ultenoare, .

, d ' d ţă a Guvernului nrLegea 86/2014 pentru aprobarea ,Or onan~el e urgen " . anent~
34/2013 privind organizarea, admimstrarea,~1exploat~ea p~JlştIlor&~~91 cu
şi pentru modificarea !i. compl~tare~ Legll fondului funciar nr. ,
modificările şi completarIleultenoare, " dificările si
Legea 18/1991, Republicată, Legea fondului funciar, cu mo 1 ,

completările ulterioare; b Procedurii privind scoaterea din
Ordinul MADR 1366/2018, pentru apro area

, "'1 rmanente . wcircuitul agnco1 a pajişti or p~ ., 24/2000 privind normele de tehnic~
în conformitate cu prevederIle Legii nr, tive r~publicată, cu modificările Ş1
legislativă pentru. elaborarea actelor norma ,
completările ultenoare



- în. baza dis~oziţiilor art. 36 alin. (2) lit "b", art. 45, art. 48, alin. (2), art. 115
alin. (1), 1It. "b" din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001,
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂşTE:

Art.l. Se emite acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a
suprafeţei de 12.393 mp teren ce aparţine domeniului privat al Comunei Blăgeşti, în
vederea obţinerii avizului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a deciziei
directorului direcţiei pentru agriculturăjudeţeană Bacău pentru scoaterea definitivă din
circuitul agricol în scopul edificării de construcţii necesare obiectivului de investiţii
"Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de
epurare apă uzată în Racova, BIăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni"
din cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BACĂU, PERIOADA 2014 - 2020.

Art.2. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău,

Primarului Comunei BIăgeşti, persoanei responsabile cu urbanismul din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei BIăgeşti, Compartimentului Buget,
finanţe, Contabilitate, Salarizare, Impozite şi Taxe, persoanei responsabile cu
domeniul public şi privat al comunei, va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului
Local al comunei BIăgeşti şi va fi publicată pe situl Primăriei comunei BIăgeşti.

Nr3G din~.05.2019

Cecilia Colbianu
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