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HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică
școlară” din sat CEICA, comuna CEICA, judeţul BIHOR”

-

-

Avand in vedere:
Proiectul de hotărâre nr.14/22.03.2021 și Referatul de aprobare al proiectului nr.
51/22.03.2021 .al Primarului comunei Ceica,
Adresa nr.8767/17.03.2021 a Companiei Naționale de Investiții ,înregistrată la Primăria
Ceica cu nr.615/18.02.2021 ,referitor la construirea unei Săli de educație fizică în
comuna Ceica,
Raportul de specialitate nr.52/22.03.2021 întocmit de d-na Bar Ivan Maria,consilier
achiziții publice,
Memoriul tehnic pentru Sala de educație fizică școlară,Plan parter și Plan de
situație,precum și C.F.nr. 50084 Ceica,
Ținând cont de HCL nr. 38 din 22.07.2009,

-

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata în anul 2010

-

avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local pentru programe de
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,

În conformitate cu prevederile:
- Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții“C.N.I.” S.A cu modificările și completările ulterioare;
- În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si
art.197 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Consiliul local al comunei Ceica,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a
terenului situat în sat Ceica, comuna Ceica, judeţul Bihor, aflat în proprietatea comunei
.Ceica, în suprafaţă de 900 mp, identificată conform PAD, anexă la HCL, din totalul de 2820

mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50084, nr. Cadastral 50084, liber de orice sarcini, în
vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect
pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară”, din sat Ceica, comuna Ceica, judeţul
Bihor”;
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 Ceica, județul
Bihor, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat etc.);
Art.4. Consiliul Local al comunei Ceica se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;
Art.5. Consiliul Local al Comunei Ceica 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.
ART.6.Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general cu:
- Institutia Prefectului -judetul Bihor,

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
-Primarului comunei Ceica,
- monitorul oficial local
-dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BUHAȘ MIHAI

Nr.24 din 29 martie 2021.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

Consilieri Total – 13,
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru

