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COMUNA STREJEŞTI
PRIMARIA
Nr. 3186/24.05.2018

PROIECT DE HOTARARE
Proiect de hotărâre privind : predarea către Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Copmania Națională de Investiții “C.N.I.“ S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor
în vederea executării obiectivului de investiții : “Construire Sediu primărie, Comuna Strejești, jud. Olt”.

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Strejești nr. 3125/2018 privind predarea către
Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Copmania Națională de Investiții “C.N.I.“
S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții :
“Construire Sediu primărie, Comuna Strejești, jud. Olt”;

- referatul secretarului UAT Strejești nr.3185/24.05..2018 privind revocarea H.C.L. nr. 23/2018
referitoare la predarea amplasamentului imobil –teren în suprafață de 1839 mp teren categoria
curți construcții, pe perioada realizării investiției “Sediu Primărie Comuna Strejești, Jud. Olt”,
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin
Compania Națională de Investiții și adoptarea unei noi hotărâri privind predarea către Ministerul
dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ S.A. a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții : “Construire
Sediu primărie, Comuna Strejești, jud. Olt”, conform cerințelor C.N.I. S.A.;

- Prevederile art. 1 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;
- Prevederile art. 3(3) din O.G. nr. 25/2001 privind înființarea C.N.I. S.A., cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 din anexa nr.2 la O.G. nr. 25/2001 privind înființarea C.N.I. S.A., cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 – 4 din anexa 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înființarea C.N.I. S.A., cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(6), din Legea nr. 215/2001 republicată (r1),
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI STREJESTI PROPUNE URMATORUL
PROIECT DE HOTĂRĂRE :
Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Națională de Investiții”C.N.I.“ S.A., pe bază de protocol, a terenului situate în satul
Strejești, comuna Strejești, județul Olt, aflat în proprietatea privată a Comunei Strejești, în
suprafață de 1447 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr.51253, nr. topo 51253, liber de orice
sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.“ - S.A a obiectivului de investiții “
Construire Sediu Primărie Comuna Strejești, Jud. Olt”.
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 Strejești, județul Olt,
a cheltuielilor pentru racordarea la utilități : energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de
compustibil utilizat, etc.
Art.4. Consiliul Local al Comunei Strejești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de
teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de
U.A.T. Strejești, județul Olt, în valoare de 147.077 lei cu T.V.A.

Art.6. Consiliul Local al U.AT. Strejești, județul Olt, se obligă ca, după predarea
amplasamentului și a obiectiviului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o
perioadă de minimum 15 ani.
Art. 7. Se împuterniceşte primarul comunei Strejeşti, să semneze protocolul de predare – primire
a amplasamentului menționat la art.1.
Art.8. H.C.L. nr. 23/30.03.2018 se revocă începând cu data de 31.05.2018.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului Județului Olt; Primarului Comunei Strejeşti;
și Compartimentului Contabilitate.

Iniţiator,
Primar,
Constantin VIZANTIN

