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H O T Ă R Â R E A Nr. 59
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Coropceni executării
obiectivului de investiţii, comuna Ciortesti jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea
”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL, SAT COROPCENI, COMUNA
CIORTEȘTI, JUDEȚUL IASI”

Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive întocmite de către doamnei
Apostol Alina, primarul comunei Ciortesti, privind necesitatea
reabilitării
aşezămintelor culturale care sunt în interesul comunităţii locale,
• 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,
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Ciortești aprobată prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Ciortesti nr.33/23.02.2017,
În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a), pct.4, art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1),
lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației

Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a
amplasamentului, teren liber de orice sarcini, situat în intravilan, comuna Ciortești, sat
Coropceni, în suprafață de 1700 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.61630, numar
cadastral 61630, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.”– S.A. a
obiectivului de

investiţii ”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL, SAT COROPCENI,
COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL IASI”.

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
Ciortesti, 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 Ciortesti, 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 UAT Ciortesti în valoare de 712.412,96 lei cu TVA.
Art.6. Consiliul Local al Comunei Ciortesti 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.
Ciortesti, 26 iunie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Vieru Costache
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 26 iunie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezen

