ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară str. Școlii nr. 23, sat
Sfântu Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița”
Având în vedere:
⦁ Referatul de aprobare si motivare nr . 3811 din 17.08.2020 a Primarului
comunei Sfantu Gheorghe;
⦁ Hotararea Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe privind
aprobarea domeniului public al comunei Sfantu Gheorghe nr. 100 din
17.12.2020
⦁ Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism inregistrat la
nr.3833 din 17.08.2020
Analizând:
⦁ Avizul secretarului general al comunei Sfantu Gheorghe nr.3834 din
17.08.2020
⦁ raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului
și urbanism, protecție mediu și turism nr.4 din 19.11.2020
In conformitate cu :
- prevederile O. G. nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții“C.N.I.” S.A;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1, alin.2 lit.b si c, alin.7 lit a ,alin.14
coroborate cu art. 139 si art. 196 alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezoltarii si
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de
protocol, a terenului situat în sat SFANTU GHEORGHE, comuna SFANTU
GHEORGHE, judeţul IALOMITA, strada Scolii,nr. 23 aflat în proprietatea
publica a comunei Sfantu Gheorghe, în suprafaţă de 1282 mp, (identificata
conform PAD, anexa la prezenta hotarare) din totalul de 7811 mp identificat
potrivit Cărții funciare nr.24155, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada
realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Proiect pilot - Sală
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de educație fizică școlară str. Școlii nr. 23, sat Sfântu Gheorghe, comuna
Sfântu Gheorghe, județul Ialomița” .
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice,
cu respectarea reglementărilor în vigoare;
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei
Sfantu Gheorghe , județul Ialomita, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități
(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art.4. Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe , se obligă să asigure,
în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi
organizarea şantierului ;
Art.5. Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe se obligă ca, după
predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia
acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei

Cristea Constantin

Niță Tamara Ionela
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