ROMÂNIA
JUDEłUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării prin Protocol a obiectivului de investiŃii
“Alimentarea cu apă a localităŃii Coloneşti din comuna Coloneşti, judeŃul Bacău” şi
a terenurilor aferente acestora, situate în comuna Coloneşti, judeŃul Bacău, din
patrimoniul public al UAT Coloneşti în administrarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiŃii, în cadrul
proiectului prioritar al Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii

Consiliul local al comunei Coloneşti, judeŃul Bacău, întrunit în şedinŃa
ordinară din data de 26.05.2011;
Având în vedere Expunerea de motive a domnului Mîrzac Iancu Valentin,
Primarul comunei Coloneşti, înregistrată sub nr. 1558/23.05.2011, Raportul
compartimentului de specialitate tehnic, urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat
sub nr.1559/23.05.2011, precum şi Raportul Comisiei de specialitate pe probleme de
administraŃie publică locală, juridică şi Raportul Comisiei de specialitate pentru probleme
de dezvoltare economico-socială, buget-finanŃe, administrarea domeniului public şi privat
al comunei, comisii constituite la nivelul Consiliului local al comunei Coloneşti
Având în vedere dispoziŃiile art. 1, alin.(1), (2), (39, lit.a) şi b), art.2, alin.(1),
(3), (4) şi (5), art.3, art.11, alin.(1), lit.a) şi art.12 din Hotărârea Guvernului României nr.
251/17.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor
prioritare din cadrul Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului României nr.105/2010, realizate de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului,
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1), (2), lit.b), c) şi d), alin.(5), lit.a)
şi art.45, alin.(1), (2), lit.d), (3), precum şi ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 (1) Se aprobă predarea prin Protocol a obiectivului de investiŃii
“Alimentarea cu apă a localităŃii Coloneşti din comuna Coloneşti, judeŃul Bacău” şi a
terenurilor aferente acestora, situate în comuna Coloneşti, judeŃul Bacău, din patrimoniul
public al UAT Coloneşti şi administrarea Consiliului local Coloneşti, în administrarea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe durata realizării obiectivului de
investiŃii în cadrul proiectului prioritar al Programului naŃional de dezvoltare a
infrastructurii (P.N.D.I.).

(2) Obiectivele de investiŃii şi terenurile aferente acestora, identificate la
alin.(1), sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.
Art.2 (1) Se împuterniceşte domnul Mîrzac Iancu Valentin, Primarul comunei
Coloneşti, judeŃul Bacău pentru a semna împreună cu reprezentantul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate contractantă, Protocolul de
predare – primire a obiectivului de investiŃii nominalizate la art.1, şi care trec astfel în
administrarea ministerului pe durata realizării obiectivelor de investiŃii în cadrul
proiectului prioritar al Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii ( P.N.D.I.).
(2) Se împuterniceşte domnul Mîrzac Iancu Valentin, Primarul comunei
Coloneşti, judeŃul Bacău pentru a formula în scris, semna şi depune declaraŃia pe proprie
răspundere referitoare la faptul că terenul cu suprafaŃa de 30208 mp (din care 2800 mp –
ocupat definitiv), parte din domeniul public al UAT Coloneşti, judeŃul Bacău, predate în
administrare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, sunt libere de orice
sarcini şi nu se află în litigiu.
Art.3 (1) UAT Coloneşti îşi asumă obligaŃia asigurării suprafeŃelor de teren
necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru
utilităŃi, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuŃie anexă
la contractul de execuŃie a lucrărilor.
(2) UAT Coloneşti îşi asumă obligaŃia asigurării pe cheltuială proprie a
avizelor şi autorizaŃiilor legale, să participle la urmărirea bunei realizări a lucrărilor,
inclusiv pe faze de execuŃie.
(3) UAT Coloneşti îşi asumă obligaŃia de a primi în custodie, pe măsura
realizării acestora şi pe răspunderea executanŃilor, până la data recepŃiei prevăzută la
art.3, alin.(3) din OUG nr.105/2010 pentru aprobarea P.N.D.I, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.15/2011, cu completările ulterioare, părŃi funcŃionale din proiect
sau proiectul în întregul său.
(4) UAT Coloneşti îşi asumă obligaŃia de a asigura pe cheltuială proprie
folosinŃa/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru
este posibil din punct de vedere tehnic, precum şi să asigure întreŃinerea acestuia.
Art.4 Obiectivul de investiŃii realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, împreună cu terenurile aferente, se vor preda UAT Coloneşti după semnarea
procesului verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
autoritatea executivă a comunei, prin compartimentele aparatului şi de specialitate al
primarului.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Mîrzac Iancu Valentin,
Primarul comunei Coloneşti, judeŃul Bacău, Consiliului JudeŃean Bacău, InstituŃiei
Prefectului – judeŃul Bacău, precum şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,
constituindu-se ca parte integrantă din documentaŃia necesară care stă la baza solicitării
de realizare a investiŃiilor din cadrul proiectului prioritar al P.N.D.I.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local
Coloneşti, precum şi pe site-ul www.primaria-colonesti.ro al UnităŃii Administrativ
Teritoriale Coloneşti, judeŃul Bacău.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Condurat Carmen Adina
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CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei
Brandiu Ionel

