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+27Ă5Æ5( 
privind predarea FăWUH Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administra܊Lei prin 

 Compania Na܊LRQDOă de Investi܊ii ÄC.N.I.´ S.A.,  a amplasamentului ܈i asigurarea 
 condi܊iilor în YHGHUHD�H[HFXWăULL�RELHFWLYului de investi܊ii 

ÄProiect  Tip-&RQVWUXLUH��FUH܈ă�PHGLH��VDW�3R܈WD�&kOQăX� comXQD�3R܈WD�&kOQăX� MXGH܊XO�%X]ăX´ 
 
Consiliul Local al Comunei 3R܈WD�&kOQăX, MXGH܊XO�%X]ăX� întrunit în ܈HGLQ܊a RUGLQDUă�GLQ�GDWD�GH��

19.04.2022; 
Având în vedere:  
Referatul de aprobDUH�DO�SULPDUXOXL�FRPXQHL�3R܈WD�&kOQăX�QU��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 �� � 'LUHF܊LD� 3URPRYDUH InYHVWL܊LL�� 'HSDrtamentul Promovare 
,QYHVWL܊LL�ÌQYă܊ăPkQt��&XOWXUă܈�L�$OWH��2ELective. 

ObserYD܊LLOH� � FRPSDUWLPHQWXOXL� MXULGLF� GLQ� FDGUXO� � &1,� � vQUHJLVWUDWH� OD� 8�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 

ÄC.N.I.´- S.A, cu modificările si completările ulterioare;  
           În temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ 

                                                   +27Ă5Ăù7(� 
Art.1. Se aprobă predarea FăWUH�Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administra܊iei prin 

Compania Na܊LRQDOă�GH�,Qvesti܊ii ÄC.N.I.´ S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului  teren 
intravilan,  situat în satul Po܈WD�&kOQăX��FRPXQD�3R܈WD�&kOQăX� MXGH܊XO�%X]ăX ܈i aflat în administrarea 
Consiliului local 3R܈WD�&kOQăX,  teren aferent în suprafa܊ă de 4408 mp, identificat  potrivit  &ăU܊LL�
funciare nr. 24912, Nr. topo  24912, liber de orice sarcini în vedHUHD܈�L�  pe perioada rHDOL]ării GH�FăWUH�
ÄC.N.I.´ ± S.A. a obiectivului de investi܊ii ÄProiect  Tip-&RQVWUXLUH��FUH܈ă�PHGLH��VDW�3R܈WD�&kOQăX� 
comXQD�3R܈WD�&kOQăX� MXGH܊ul Bu]ăX´ 

Art. 2. (1) Amplasamentul prevăzut la art.1. se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, 
cu respectarHD�UHJOHPHQWăULORU�vQ�YLJRDUH 

            (2) Nerespectarea acestei obligativită܊i, constatată la data încheierii protocolului de predare 
sau ulterior acestei date, este de natura a atrage răspunderea beneficiarului, ÄCNI´-SA asigurându-܈i 
dreptul legal de ac܊iune în justi܊ie în vederea sanc܊ionării atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv 
solicitarea de penalită܊i si acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament 
viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale ÄCNI´-SA. 

   Art.3. 6H� DSUREă� DVLJXUDUHD� ILQDQ܊ăULL� GH� FăWUH� unitatea administrativ-WHULWRULDOă� 3R܈WD� &kOQăX, 
MXGH܊XO� %X]ăX D� FKHOWXLHOLORU� SHQWUX� UDFRUGXULOH� OD� XWLOLWă܊L� (electrică�� apa, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.). 

Art.4. Unitatea administrativ-teritoriala  3R܈WD� &kOQăX,  se obligă să asigure, în condi܊iile legii, 
suprafe܊ele de teren necesare pentru depozitarea ܈i organizarea ܈antierului; 

Art.5. Unitatea administrativ-teritoriala 3R܈WD�&kOQăX se obligă ca, după predarea amplasamentului 
 a pe o perioada de܊i să asigure mentenan܈ ia acestuia܊ină destina܊i a obiectivului realizat, să men܈
minim 15 ani; 

Art. 6.  +RWăUkUHD�&Rnsiliului Local   nr. 20/02.03.2022 se aEURJă� 
Art. 7. 3UH]HQWD� KRWăUkUH� VH� FRPXQLFă�� SULQ� LQWHUPHGLXO� VHFUHtarului comunei, în termenul 

pUHYă]XW� GH� OHJH, primarului comuneL� � 3R܈WD�&kOQăX� � �L܈ SUHIHFtuOXL� MXGH܊XOXL� � %X]ăX� �L܈ VH� DGXFH� OD�
FXQR܈WLQ܊ă� SXEOLFă� SULQ� DIL܈DUHD� OD� VHGLXO� SULPăULHL�� SUHcum ܈i pe pagina de internet 
www.comunapostacilnau.ro  
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      PRE܇EDINTE DE SEDINTA,                                                
           CONSILIER,                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 

            DEDU RAZVAN                                                                     SECRETAR  GENERAL DELEGAT, 
                                                                                                                                        ENACHE ANA  
                                                               
 
 
3UH]HQWD��KRWăUkUH�D�IRVW�DGRSWDWă�GH�&RQVLOLXO�/RFDO�DO�FRPXQeL�3R܈WD�&kOQăX��vQ܈�HGLQ܊D�RUGLQDUă din data de  
19.04.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind CoduO�GPLQLVWUDWLY��FX�XQ�QXPăU�
de _____   voturi Äpentru´, _____ÄDEĠLQHUL´ _____   voturi ³împotriva´��GLQ�QXPăUXO�WRWDO�GH��5  consilieri în 
IXQFĠLH܈�L��BBBBBB�FRQVLOLHUL�SUH]HQĠL�OD�úHGLQĠă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


