
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL SABAOANI 

      

 H O T Ă R Â R E 

Nr. 113 din 11.11.2022 

 

      privind punerea la dispozitia proiectului “Proiectul regional de dezvoltare  a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020, a terenurilor 

pentru constructia/extinderea/reabilitarea  investitiei ,,Extinderea sistemului de apa in 

sistemul zonal  S2 Preotesti- Roman 

 

Consiliul Local  Sabaoani judetul Neamt 

Având în vedere: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Săbăoani,în calitatea sa de inițiator,inregistrat 

sub nr. 14229din 10.11.2022; 

b) raportul de specialitate  întocmit de inspectorul asistent de specialitate  serviciul urbanism, 

înregistrat sub nr. 14430 din 10.11.2022; 

c) Adresa  cu nr.14450/12.08.2022 inaintata de compania S.C APA SERV, inregistrata de 

Primaria Sabaoani cu nr. 11826/12.10.2022,  

d) Prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, si Normele metodologice de aplicare,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 e) Avand in vedere prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 874 din Legea nr.287/2009 

republicata privind Codul Civil si ale  Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

nr.241/2006 repubilcata cu modificarile si completarile ulterioare 

Tinand cont de  prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia, modificata si completata ; 

             In temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.b, coroborate cu  alin.4 lit.d, art.132, art.139 

alin.1-3, art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.1-2, art.199 alin.1-2 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 

           Se  aprobă- punerea la dispozitia Proiectului (”Proiectul Regional de Dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020”),pe perioada  

executiei lucrarilor,  a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea  investitiei 

,,Extinderea sistemului de apa in sistemul zonal  - S2 Preotesti- Roman, terenuri identificate 

conform anexelor la prezenta hotarare, parte integranta a a acesteia. 

            Art. 2  

          Dupa finalizarea executiei lucrarilor terenul va fi restituit  Consiliului  local Sabaoani 

             Art. 3  

    Terenul in suprafata de 2500 mp, aferent construirii rezervorului nou, in satul Sabaoani, in 

imediata vecinatate a incintei existente, va fi pus la dispozitie dupa dezmembrarea numarului 

cadastral NC 56475 si schimbarea categoriei de folosinta a  acestuia, la aceasta data terenul 

figurand ca pășune. 

            Art. 4. Demersurile pentu dezmembrarea terenului prevazut la art 3 vor incepe de 

indată si cu prioritate pentru predarea acestuia in cel mai scurt timp. 

             Art. 5. La data prezentei hotarari se abroga HCL Sabaoani nr. 99 din 20.10.2022   



 

Art. 6. De aducere la îndeplinire a prezentei răspunde primarul comunei prin 

compartimentele de resort.. 

Art.7.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 

interesate. 

 

     CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar general comuna Sabaoani 

      Ec.Robu Maricica                                                             PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, 

                                                                                            Consilier Local, 
                                                                                                Antoci Iosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 0  ”impotrivă” 0 ”abțineri” fiind 

prezenți  17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 

 

 



 

lnvestitia: Contract CL3  

Extinderea sistemului de apă în sistemul zonal S2 Preuteşti - Roman  

Proiect: PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL 

NEAMT IN PERIOADA 2014-2020 

 

Anexa la HCL nr. 113 din 11.11.2022 din  COMUNA SABAOANI 

 

Nr. 

crt 

 

 

Denumire categorie 

lucrari 

 

 

Localitate 

 

 

UAT 

 

 

UM 

 

 

Cantitati 

Suprafata 

teren 

ocupata 

temporar  

mp 

Suprafata 

teren 

ocupata 

definitiv 

[mp] 

1 Retea de distributie 

Sabaoani 

Sabaoani Sabaoani m 3695 7390  

2 Retea de distributie 

Traian 

Traian Sabaoani m 3075 6150  

3 Rezervor nou de 

inmagazinare 

Sabaoani 200 mc 

Sabaoani Sabaoani buc 1  2500 

4 Statie de clorinare din 

cadrul gospodarie de 

apa existente din 

Săbăoani 

Sabaoani Sabaoani buc 1   

5 Gospodarie de apa 

Traian (Rezervor de 

inmagazinare 200 mc, 

Statie de clorinare si 

statie de pompare) 

Traian Sabaoani buc 1   

Suprafata totala de teren, in mp, pusa la dispozitia proiectului 13540 2500 
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