U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR. 125
(cu privire la aprobarea: ”punerii la dispoziția «PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN
JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului de situație
anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str. Cireșului din sat
Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului POIM”)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-adresa S.C. APA VITAL S.A. IAȘI înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 14316 din 20.10.2020, prin care
solicită punerea la dispoziția ”«PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ
UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, identificat conform Planului de situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în
vederea construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str. Cireșului din sat Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului
POIM”;
-referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub numărul 15908 din 19.11.2020, al doamnei ing. Marin
Carmela, pentru punerea la dispoziția ”«PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI
APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, identificat conform Planului de situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică,
în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str. Cireșului din sat Chicerea, comuna Tomești, din cadrul
proiectului POIM”;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15909 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: ”punerii la dispoziția
«PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI
ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului
de situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de
pompare apă uzată pe Str. Cireșului din sat Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului POIM”, proiect de hotărâre
întocmit de către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte;
-avizele favorabile cu nr. 16133 din 26.11.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 286 alin. (4) și art. 108, ambele din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ; H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 82 la hotărâre; H.G.R. nr. 48/2007 pentru
modificarea şi completarea H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 66 la hotărâre; Legea nr. 50
din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; art. 18 alin. 4 și 6 din Legea nr. 24/2007,
republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată; Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (c) şi ale alin. (6) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (g) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ şi din considerentele prezentate,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă punerea la dispoziția ”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a unui teren din
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului de situație anexat, în folosință gratuită
şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str. Cireșului
din sat Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului POIM.
(2) Terenul se află în domeniul public al comunei conform H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și se
acordă fără licitaţie publică, pe perioada existenţei construcţiilor şi numai în scopul prevăzut la alin. 1, respectiv pentru
construirea și funcționarea unei stații de pompare apă uzată din Comuna Tomești.
Art. 2. Se împuternicește primarul comunei Tomeşti, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în
conformitate cu prevederile legale în materie.
Art. 3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomeşti, pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului pentru controlul legalității actelor, Consiliului
Județean Iași-Direcția Patrimoniu, altor instituții și autorități publice implicate, persoane fizice și persoane juridice
interesate, respectiv S.C. APA VITAL S.A. Iași.
Adoptată azi: 26.11.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general comună
Gabriel Mancaș

