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H O T Ă R Â R E A Nr. 64
privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii „REABILITAREA DRUMURILOR AFECTATE DE
PAGUBELE PRODUSE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE, IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare întocmite de către doamna Apostol Alina,
primarul comunei Ciortesti, privind necesitatea “REABILITAREA DRUMURILOR AFECTATE
DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE, IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
• Prevederile:
- art. 1 alin. (2), lit. i) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. i), 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 conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
In conformitate cu prevederile :
- Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A;
În baza prevederilor art. 129, alin.2, lit.b), coroborat cu art.129 alin.4 lit.d) din Ordonanta de
Urgență nr.57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ
În baza prevederilor art. 140, alin.1 din Ordonanta de Urgență nr.57 din 03 iulie 2019, privind
Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a), art.139.alin.1 din Ordonanta de Urgență nr.57
din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a unui numar de 7 amplasamente
in suprafață totală de 69.989 mp, amplasamente situate in Comuna Ciortesti și aflate in administrarea
Consiliului Local Ciortești, identificate potrivit Cărților funciare nr. 61564, nr. topo 61564 in
suprafata totala de 13.678mp; cărții funciare nr. 61614, nr. topo 61614, in suprafata totala de 20899
mp; cărții funciare nr.61604, nr. topo 61604, in suprafata totala de 6.689 mp; cărții funciare nr.61636,
nr. topo 61636, in suprafata totala de 500mp; cărții funciare nr.61611, nr. topo 61611, in suprafata
totala de 15358mp; cărții funciare nr.61606, nr. topo 61606, in suprafata totala de 7.220mp; cărții

funciare nr 61625, nr. topo 61625, in suprafata totala de 5.645mp terenuri libere de orice sarcini, în
vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.”– S.A. a obiectivului de investiţii REABILITAREA
DRUMURILOR AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA FENOMENELOR
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„.
Art.2. Se aprobă demolarea construcției pod Hala aflata pe amplasament constructie care nu
face obiectul predării identificata din punct de vedere cadastral cu nr. carte funciara 61636, numar
topo 61636-C1, anterior încheierii protocolului de predare primire.
Art.3. Consiliul Local al comunei Ciortesti, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele
de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;
Art.4. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate
de UAT Ciortesti în valoare de 583.070,40 lei fara TVA.
Art.5. 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, 19 iulie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Vieru Costache
 ________________________
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 19 iulie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenti

