
  

                                       

                                 
                           

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip - Sală de educație 

fizică, sat Brădățel, comuna Horodniceni, județul Suceava” 

  

 

Având în vedere: 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții “C.N.I.”- S.A, cu modificările si completările ulterioare;  

 

 luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3 din 06.01.2022 inițiat de primarul comunei 

Horodniceni 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 tip - Sală de educație fizică, sat Brădățel, 

comuna Horodniceni, județul Suceava” însoțit de:  

   a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 53 din 
06.01.2022, privind necesitatea construirii unui săli de sport în interesul comunităţii locale;  
   b) raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 54 din 06.01.2022 ;  

   c) avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului local;  

  ținând cont de faptul că obiectivul susmenționat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Horodniceni, județul Suceava,   

    în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (7) lit. a), e), f),  art. 139 alin. (1) 

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

      Art. 1. –  Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului, teren,  

situat în localitatea Brădățel și aflat în proprietatea publică a comunei Horodniceni, în suprafață de 

2.405 mp din suprafață totală de 3.935,  identificat potrivit Cărții funciare nr. 34166, nr. topografic 

34166, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 

obiectivului de investiţii „Proiect tip - Sală de educație fizică, sat Brădățel, comuna Horodniceni, 

județul Suceava”. 

       Art. 2. –Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
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      Art. 3. - Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială comuna 
Horodniceni, județul Suceava a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz 
sau alt tip de combustibil utilizat etc.).  

    Art. 4. - Unitatea administrativ-teritoriala comuna Horodniceni se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.  

     Art. 5.- Unitatea administrativ-teritoriala comuna Horodniceni se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța 
pe o perioada de minim 15 ani.  

     Art. 6. -  Se împuternicește primarul comunei Horodniceni,  domnul Neculai FLOREA, să 
semneze protocoalele de predare – primire ce decurg din această hotărâre. 
 
    Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, Companiei Naționale de 

Investiții CNI SA și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se 

publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de 

internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 26 ianuarie 2022 

Nr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 

data de 26.01.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din numărul total de 

13 consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la ședință. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
 ……………….…………………… 

 

Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 
Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/





