ROMÂNIA
COMUNA PO

privind predarea
Ministerul Dezvolt rii Lucr rilor Publice si Administra ei prin
Compania Na
de Investi ii C.N.I. S.A., a amplasamentului i asigurarea
condi iilor în
ului de investi ii
Proiect Tipcom
Consiliul Local al Comunei
,
întrunit în
a
19.04.2022;
Având în vedere:
Referatul de aprob
76/13.04.2022,
Raportul compartimentului de specialitate nr. 77/13.04.2022,
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr . 78/13.04.2022
Adresa nr.10331/CNI/02.03.2022
In
rtamentul Promovare
t
ective.
Obser
A.T. cu nr.
3152/13.04.2022, referitoare la HCL nr.20/2022.
In conformitate cu prevederile :
-Ordonan ei Guvernului nr 25/2001 privind înfiin area Companiei Na ionale de Investi ii
C.N.I. - S.A, cu modific rile si complet rile ulterioare;
În temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
Art.1. Se aprob predarea
Ministerul Dezvolt rii Lucr rilor Publice si Administra iei prin
Compania Na
vesti ii C.N.I. S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren
intravilan, situat în satul Po
i aflat în administrarea
Consiliului local
, teren aferent în suprafa de 4408 mp, identificat potrivit
funciare nr. 24912, Nr. topo 24912, liber de orice sarcini în ved
pe perioada r
rii
C.N.I. S.A. a obiectivului de investi ii Proiect Tipcom
ul Bu
Art. 2. (1) Amplasamentul prev zut la art.1. se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice,
cu respectar
(2) Nerespectarea acestei obligativit i, constatat la data încheierii protocolului de predare
sau ulterior acestei date, este de natura a atrage r spunderea beneficiarului, CNI -SA asigurându- i
dreptul legal de ac iune în justi ie în vederea sanc ion rii atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv
solicitarea de penalit i si acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament
viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale CNI -SA.
Art.3.
unitatea administrativ,
(electric apa, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat etc.).
Art.4. Unitatea administrativ-teritoriala
, se oblig s asigure, în condi iile legii,
suprafe ele de teren necesare pentru depozitarea i organizarea antierului;
Art.5. Unitatea administrativ-teritoriala
se oblig ca, dup predarea amplasamentului
i a obiectivului realizat, s men in destina ia acestuia i s asigure mentenan a pe o perioada de
minim 15 ani;
Art. 6.
nsiliului Local nr. 20/02.03.2022 se a
Art. 7.
tarului comunei, în termenul
p
, primarului comune
tu
cum i pe pagina de internet
www.comunapostacilnau.ro
Nr. 24 /19.04.2022

PRE EDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
DEDU RAZVAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ENACHE ANA

e
19.04.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codu
de _____ voturi pentru , _____
_____ voturi împotriva

din data de
5 consilieri în

