U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5381 DIN 30.04.2020
(privind aprobarea realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin racordarea la rețeaua publică de canalizare
de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-cererea formulată de Busuioc Radu, înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 3596 din 11.03.2020, prin care
solicită racordarea la rețeaua de canalizare de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant;
-referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 5380 din 30.04.2020, al doamnei Calistru
Antonela-Nicoleta, cu privire la aprobarea realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu,
prin racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant;
-proiectul de hotărâre cu nr. 5381 din 30.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte
Ştefan, cu privire la aprobarea:”realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin
racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant”;
-avizele favorabile cu nr. 5382 din 30.04.2020, ale comisiilor de specialitate, respectiv al Comisiei de
Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 839 din 12 octombrie
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; Legea nr.
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate; H.G.R. nr.
525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV a – Reţeaua de localităţi;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (b) și alin. (4) lit. (f) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1)Se aprobă realizarea branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin
racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din Sat
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași.
(2)Branșarea la canalizare se va face de către o firmă specializată autorizată în baza unui
proiect tehnic de execuție, condiționat de obținerea de către beneficiar a avizelor și acordurilor de la
instituțiile și autoritățile publice abilitate, respectiv utilizării corespunzătoare a rețelei de canalizare, în
condițiile stabilite prin referatul de specialitate cu nr. 5380 din 30.04.2020 al compartimentului urbanism și
al avizului cu nr. 5382 din 30.04.2020 al Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul
Consiliului Local Tomești.
(3)Toate costurile cu branșarea la rețeua de canalizare vor fi suportate de beneficiarul lucrării,
Busuioc Radu.
(4)La terminarea lucrărilor terenul aparținând domeniului public va fi readus la starea inițială.
Art.2. Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, prin personalul angajat la
compartimentul de urbanism, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Copii de pe hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, în vederea luării la
cunoștință și ducerii la îndeplinire, Instituției Prefectului Județului Iași, pentru control și legalitate,
Compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomeşti, altor
instituții sau autorități publice implicate, persoane fizice sau juridice interesate.
Adoptată azi: 30.04.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

