ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului terenului
situat in satul Tirgsoru Vechi str. Morii nr. 1 T3 PA 161 si asigurarea conditiilor in
vederea executării obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE SALA DE SPORT ,
TEREN MINIFOTBAL, ANEXA , IMPREJMUIRE, Comuna Tirgsoru Vechi sat
Tirgsoru Vechi , Judetul Prahova “

Avand in vedere:
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,
inregistrata sub nr.10932/09.10.2015;
Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil, inregistrat sub nr. 10931/09.10.2015;
In conformitate cu prevederile Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea
si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de
Investitii“C.N.I.” S.A;
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului
(imobil constituit din teren) din Sat Tirgsoru Vechi str. Morii nr. 1 situat in T3 P A 161 si
aflat in administrarea Consiliului Local Tirgsoru Vechi , teren in suprafata de 4024 mp,
identificat potrivit Cartii funciare nr. 26525 , nr. topo 26525, liber de orice sarcini, în vederea
şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii “Construire sala
de sport , teren minifotbal , anexa , imprejmuire , Comuna Tirgsoru Vechi sat Tirgsoru
Vechi , Judetul Prahova” .
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Art.3.Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei TIRGSORU
VECHI judetul PRAHOVA a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal,
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art.4.Consiliul Local al comunei TIRGSORU VECHI , se obliga sa asigure, in conditiile
legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.

Art.5.Consiliul Local al Comunei TIRGSORU VECHI se obliga ca, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o
perioada de minim 15 ani.
Art.6- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi asigurata
de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Petre Eugen Gheorghe
CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Valeria Seresan
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