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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂȘTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 51  
din  28 noiembrie 2019 

privind   predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – sala de sport cu tribuna 180 locuri 

in sat Ciorasti, comuna Ciorasti, jud. Vrancea ” 

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară din 

data de  28 noiembrie 2019, 

- văzând referatul pentru inițierea proiectului de hotărâre pentru predarea către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Proiect tip – sala de sport cu tribuna 180 locuri in sat 

Ciorasti, comuna Ciorasti, jud. Vrancea ” întocmit de compartimentul urbanism, 

înregistrat sub numărul 5112/18.11.2019; 

- având în vedere prevederile HCL nr. 10/2019 privind actualizarea şi modificarea Anexei 

la HCL nr. 8 din 30 ianuarie 2018 cu privire la inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Ciorăşti, județul Vrancea; 

- în baza raportului compartimentului de resort înregistrat sub numărul 5145/18.11.2019; 

- ținând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

consiliului local reunite în ședința comună din data de 5179/22.11.2019; 

- în conformitate cu prevederile Ourdonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

- în temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) 

lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

                                                HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a 

terenului  situat în  comuna Ciorăști, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea COMUNEI 

CIORĂȘTI, în suprafaţă de 4710 mp din suprafaţa totală de 11446 mp, identificat potrivit Cărții 

funciare nr. 52780, nr. topo 52780, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Proiect tip – sala de sport cu tribuna 180 

locuri in sat Ciorasti, comuna Ciorasti, jud. Vrancea ”. 

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 Ciorăști, județul 

Vrancea a  cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 

Art.4. Consiliul Local al comunei  Ciorăști,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

   Art.5. Consiliul Local al Comunei Ciorăști, județul Vrancea se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o 

perioada de minim 15 ani. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează, 

       Consilier local Bunea Ionel                      Secretarul general al comunei, 

          Rizea Fănica 

 

 

 


