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     Nr. 27/01.07.2020    
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania 
Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire baza sportiva  TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta 
Câlnău, T78, P849, județul Buzău ”  

Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, întrunit în sedința ordinară în data de 10.07.2020; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Poșta Câlnău înregistrat la nr.   

84/01.07.2020, 
            -Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort înregistrat la nr.85/01.07.2020; 
            - Avizele Comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrate la 
nr.86/01.07.2020.; 

-Adresa Companiei Naționale de Investiții „C.N.I. ” S.A - Direcția Investiții Departament Sport, 
Învățământ, Cultură, înregistrată la Primăria comunei Poșta Câlnău cu nr. 3857/01.07.2020. 
  În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c) și alin. (14) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și  prevederile Ordonanței 
Guvernului 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., cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul art. 96, alin.(3), art.129, alin.(l) si alin.(6), lit.b, art. 139, alin.(3), lit.g si art.300, 
alin.(l), lit e din O.U.G. 57/03.07.2019 , partea I privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin 
Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în satul 
Potârnichești, comuna Poșta Câlnău,T78, P849, județul Buzău ”, aflat în proprietatea U.A.T. Poșta 
Câlnău, în suprafață de 14.450 mp, teren neproductiv, situat în intravilan, identificat potrivit Cărții 
funciare nr. 22426, nr. cadastral 22426, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către 
„C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire baza sportiva  TIP 1, sat Potârnichești, comuna 
Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău "; 

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 Poșta Câlnău, județul 
Buzău a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.); 

 Art.4. Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.5. Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău,  se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6. Secretarul general al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău va asigura aducerea la 
cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia Primarului comunei Poșta 
Câlnău, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului 
Buzău.	
   POȘTA CÂLNĂU  
 PRIMAR,                                                                                        AVIZAT 
         MUNTEANU  SORIN                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 
                                                                                                                          ENACHE ANA 


