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nr.3"1'din .' 05.2019

de
e~iterea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, pentru

perioada de 2 ani - cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani din motive temeinic
ju~tifi~ate.de către beneficiar, a suprafeţei de 2.745 mp teren ce aparţine

domentului privat al Comunei BIăgeşti, În vederea obţinerii avizului Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi deciziei directorului direcţiei pentru

agricultură judeţeană Bacău pentru scoaterea temporarădin circuitul agricol, în
scopul edificării de construcţii cu caracter provizoriu pentru investiţia
"CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREşTI ALE EXPLOATA ŢIEI

AGRICOLE - CONSTRUCTII PROVIZORII",

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

- Referatul nr. 4134/20.05.2019 întocmit de Oprea Gheorghe-Daniel- consilier în
cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Blăgeşti;
Expunerea de motive nr. 4135/20.05.2019 a Primarului comunei Blăgeşti;
Raportul nr. 4136/20.05.2019 a compartimentului de specialitate;
Rapoartele comisiilor de specialitate
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funci ar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;' ., . ~' .
Legea 18/1991, Republicată, Legea fondului funciar, cu modificările ŞI

completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 1366/2018, pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea
din circuitul agricol a pajiştilor permanente;

_ Ordinul MADR nr. 83/2018, pentru aprobarea Procedurii privind sco~terea
definitivă sau temporară din circuitul agricol a tere~uri~o~situate. în. extrav~lanu~
localităţilor, precum şi pentru aprobarea. Proc~durll privind restituirea tarifului
achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar;



- în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2000 .. d .1 . 1 ti ... ., pnvin normele de tehnică
c~:p~ ~~~IPenlttru.elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi

e an e u enoare;
- în. baza dis~oziţiilor ~rt. 36 alin. (2) lit. "b", art. 45, art. 48, alin. (2), art. 115

alm. (~), lit. "b" din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ,
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Art.l. Se emite acordul pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, pentru
perioada de 2 ani - cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani din motive temeinic
justificate de către beneficiar, a suprafeţei de 2.745 mp teren ce aparţine domeniului
privat al Comunei Blăgeşti, în vederea obţinerii avizului Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi deciziei directorului direcţiei pentru agricultură judeţeană Bacău
pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, în scopul edificării de construcţii cu
caracter provizoriu pentru investiţia "CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREşTI
ALE EXPLOATAŢIEI AGRICOLE - CONSTRUCŢII PROVIZORII".

Art. 2. La data expirării valabilităţii acordului aprobat prin prezenta, terenul va
fi adus la starea iniţială, de păşune.

Art. 3. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău,

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

Nr ..~t~iin3l05.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru leg
SECRETAR COMUN ,

Cecilia Colbianu
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