ROMANIA
JUDETUL CALARASI
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COMUNEI ULMENI

…………………………………………………………………………

HOTARARE
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in
vederea executarii obiectivului de investitii : ” CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL IN LOCALITATEA ULMENI, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI”
Consiliul local al Comunei Ulmeni, Judetul Calarasi, intrunit in sedinta de indata
din data de 9 August 2018., avand in vedere:
-

Expunerea de motive nr.3843/07.08.2018, a Primarului Comunei Ulmeni;

-

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Ulmeni,
judetul Calarasi, nr.3846/07.08.2018 privind proiectul de hotarare.

-

Prevederile Ordonantei Guvernului nr.16/29.08.2014 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei
Nationale de Investitii “C.N.I” S.A.

-

Prevederile HCL Ulmeni nr.17/2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
Rapotul de avizare al Comisiei de agricultura, activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, înregistrat sub nr.3902/09.08.2018;
Prevederile art.36 alin.(1) lit. “c” si in temeiul art.45 alin. (1) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile ulterioare,

-

HOTARASTE:
Art.1- Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene prin “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a
amplasamentului ( asezamant cultural si teren aferent),situat in sat Ulmeni, comuna
Ulmeni, judetul Calarasi si aflat in administrarea Consiliului Local Ulmeni,

asezamant cultural in suprafata construita de 731 mp, si teren aferent in suprafata de
2.014 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.21332, liber de orice sarcini, in vederea si
pe perioada realizarii de catre CNI a obiectivului de investiţii: : “CONSTRUIRE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA ULMENI, COMUNA ULMENI,
JUDETUL CALARASI”
Art.2- Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al
Comunei Ulmeni pentru :
 Lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului;
 Racordurile la utilitati ( electrica, apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil
utilizat etc);
 Intretinerea si exploatarea obiectivului de investitie.
Art.3 - Consiliul Local al Comunei Ulmeni se obliga sa asigure, in
conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si
organizarea santierului ;
Art.4 - Consiliul Local al Comunei Ulmeni se obliga ca, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il
intretina pe o perioada de minim 15 ani;
Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul
Comunei Ulmeni, primarului comunei Ulmeni, Ministerului Dezvoltarii Regionale ,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A. şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Calarasi, in vederea exercitarii controlului
de legalitate.
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