
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA PLOPANA
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA Nr 2li l4.o s.2o2l
pentru aprobarea folosirii unui spa{iu de 254 mp din spafiul aferent tdrgului
comunal pentru organizarea de qantier de cdtre SC Termloc SA BacSu pe

perioada implementdrii proiectului ,, Alimentare cu ap6;i canalizare sat

Plopana, comuna Plopana, judeful Bac6u"

Consiliul Local al comunei Plopana, judetul Bac6u intrunit in qedinla

ordinarl din data de 14 mat202l,
Ydzdnd:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei inregistrat cu nr

1707110.05.202t;
- Raportul compartimentului de specialitate cu nr 1708i10.,05.2021;
-Prevederile Regulamentului de organizare Ei funcfionare a t6rgului

communal Plopana;
-Prevederile Contractului de implementare a proiectului Alimentare cu

apd qi canalizare sat Plopana, Qomuna Plopana, judeful Bac5u"

In temeiul prevederilor art. 729 alin.2lit. ,,c-d" si art. 139 alin. (3) lit.

,,g" din O.U.G. nr 5712019 Codul administrativ,

HOTARA$TE :

Art. 1 . - Se aproba folosirea unui spa{iu de 254 mp din spa}iul aferent

targului comunal Plopana, pentru organizarea de qantier de cdtre SC Termloc SA

Bacdu pe perioada implementlrii proiectului ,, Alimentare cu ap[ Ei canalizare

sat Plopana, comuna Plopana, judeful Bac6u".
Terenul este identificat in Anexa 1, anexd care face parte integrantd din

prezenta hot[rdre.
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza

viceprimarul comunei Plopana si compartimentul ,,tehnic" din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Plopana.

Art. Prezenta hotdrdre va fi comunicatd Instituliei Prefectului Judeful

Bacdu, primarului qi viceprimarului comunei Ei va fi fEcutd publicd, comform

legilor in vigoare.
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A. Date referitoare la teren

B. Date referitoare la constructii

masurata a in obilului = 1 0570 mp
din acte = 10570

Executant: Ursa :he Vasile-Andrei
autorizatie serie ,iO-BC-F nr 0171

Confirm executarea rnasuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii'iocumentatiei cadastrale
si corespondenta acesteia cu realitatea din teren
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