
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI

 HOTARARE
privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Natională de Investitii

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii
„CONSTRUIRE SI DOTARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE IN SAT SAVENI, COMUNA SAVENI,

JUDETUL IALOMITA″

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului nr. 156/16.01.2020;

- Raportul de specialitate al compartimentului Achiziții Publice nr. 155 din data 16.01.2020 ;

In conformitate cu prevederile :
- Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind
infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A;

 În  temeiul  art.  129,  respectiv  art.  139  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  1)Se aproba predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a terenului  situat in  comuna Săveni, str. Patriarh Miron Cristea , nr. 34,
aflat in administrarea Consiliului local al Comunei Săveni in suprafata de 809 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.
23262,  nr.  cadastral  23262  liber  de  orice  sarcini,  în  vederea  şi  pe  perioada  realizării  de  către  „C.N.I.”  –  S.A.  a
obiectivului  de  investiţii  „CONSTRUIRE  ȘI  DOTARE SEDIU ADMINISTRATIV  PRIMĂRIE  ÎN SAT SĂVENI,
COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA″
        2) Terenul în suprafață de 809 mp este situat în intravilanul comunei Săveni și face parte din suprafața totală de
2400 metri pătrați înscrisă în Cartea Funciară a Comunei Săveni nr. 23262, nr. cadastral 23262.

Art.2. Consiliul Local al Comunei Săveni,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru
depozitarea si organizarea santierului ;

Art.3. Consiliul Local al Comunei Săveni 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.4.  Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice,  cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art.5. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Comunei Săveni a cheltuielilor pentru racordurile la
utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                   CONTRASEMENAZA
SECRETAR GENERAL U.A.T SĂVENI

                                                                                MATACHE STAN
 Emisă la Săveni 
Astăzi 31.01.2020
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