ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 114
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Hândrești,
număr cadastral 60608, comuna Oțeleni, jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești,
comuna Oțeleni, județul Iași”
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.09.2019 la
care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie;
Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință;
Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către
consilierul local cu atribuții de viceprimar, domnul Cezar Iosif, privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A., a amplasamentului situat in sat Hândrești, număr cadastral 60608, comuna Oțeleni, jud. Iași
și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare
cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași”
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6
și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr.
25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8024 din 25.09.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea
domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni
înregistrat cu nr. 8087din 26.09.2019;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. alin. (2) lit. c) și d), alin. (7) lit.d) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:

ART.1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a
amplasamentului, așezământ cultural și teren aferent, situat în comuna Oțeleni, sat Hândrești și
aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Oțeleni, în suprefață de 870 m.p. identificat
potrivit Cărții funciare nr. 60608, nr. cadastral 60608, liber de orice sarcini, în vederea și pe
perioada realizării de către ”C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții „Construire și dotare cămin
cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași”
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 Oțeleni,
județul Iași a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat etc.).
ART.4 Consiliul Local al comunei Oțeleni se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
ART.5 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări
finanțate de U.A.T Comuna Oțeleni în valoare de 325.304,06 lei cu TVA 19%.
ART.6 Consiliul Local al comunei Oțeleni 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.7 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 8 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Oțeleni;
- Compartimentului achiziții publice;
- Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.
- Instituției Prefectului Județului Iași;
ART. 9 Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 105/25.09.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DIEAC ADRIAN
Oțeleni, 26 septembrie 2019

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019
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