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Hotirirea nr. 80 /2019
privind predarea c[trg Ministerul Dezvoltdrii Regionale ;i Administra{iei Publice prin Compania

Nalionald de Investilii "C.N.L" S.A., a amplasamentului qi asigurarea condiliilor in vederea executdrii

obiectivului de investi{ii Proiect tip- ,,Sald de sport cu tribund 180 de locuri" din sat Le}cani, comuna

Le{cani, judelul Iaqi"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la
lucrf,rile qedintei ordinare din data de 31 octombrie 2019,

Avand in vedere:
- Referatul de motivare nr 8793 I 2}lg qi proiectul de hotdrAre nr.8793 I 2Ol9 ini[iat de

Primarul comunei Lelcani, judelul IaEi;

- Hotararea consiliului local al comunei Lelcani nr.66129.08.2019 privind aprobarea reahzdrri

obiectivului de investilii ,,Sal[ de sport pentru competilii sportive"sat Lelcani qi aprobare

amplasament in T 28 parcela 809, pe 4009 m2;

- Raportul de specialitate 8173128.10.2019 intocmit de compartimentul de urbanism din cadrul
primdriei;

- avizil nr. 896512019 al comisiei pentru activitatea de urbanism din cadrul consiliului locai Lelcani pentru proiectul de

hotlrdre mai sus menlionat;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administralia publicd local[;

examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv: art. 129 alin.(2) lit."c", alin.(6) lit."c"
qi alin.(7) lit.,,f'qi lit.,,k" din OUG nr.5712019 - Codul Administrativ; Legea nr.21311998 privind
proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia; Legea nr. 5011991 privind autorizarea executdrii

lucrarilor de construclii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Legeam.227l20l5-
Codul fiscal; OUG nr. 3412013 privind organizarea. administrarea;i exploatarea pajiqtilor permanente

qi pentru modificarea Ei completarea Legii fondului funciat nr. 18/1991;

In conformitate cu prevederile :

- Ordonanlei Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea qi completarea Ordonanlei Guvernului
nr 2512001privind infiinlarea Companiei Nalionale de Investilii"C.N'1." S.A;

In temeiul afi.196 alin.l si art.240 alin.(1) din OUG nr. 5712019 - Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice

prin Compania Nalional[ de Investilii "C.N.L" S.A., pe bazd dd 'protocol, a terenului 'situat in

.o111unu Lelcani. judelul Iagi, aflat in proprietatea Comunei Lelcani, in suprafaf[ de 3.300 m2 (parcela

construibild), identificat potrivit C[r]ii funciare nr.67432, nr. topographic 61432, liber de orice sarcini,



sarcini, in vederea gi pe perioadarealizdrli de cdtre,,C.N.I." - S.A. a obiectivului de investifii Proiect

tip- ,rSal[ de sport cu tribunf, 180 de locuri" din comuna Le{cani, judelul laqi"

Art.Z. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea

reglementirilor in vigoare;
Art.3. Se aprob[ asigurarea finanldrii de cdtre Consiliul Local al comunei Le]cani, judelul Iaqi

a cheltuielilor pentiu racordurile la utilitdli (electric[, apd, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat

etc.);

Art,4. Consiliul Local al comunei Le{cani, se obliga sd asigure, in condiliile legii,

suprafelele de teren necesare pentru depozitarea qi organizarea qantierului ;- 
Art.S. Consiliul Local al Comunei Lelcani se oblig5 ca, dupd predarea amplasamentului qi a

obiectivului realizat, sd menlind destinalia acestuia qi s[ il intre]ind pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6 Primarul, viceprimarul, compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul

administratiei ptiblice looale gi compartimentul financiar contabil, vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotdrdri.
Art.7 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,

viceprimarului, compartimentului pentru administrarea patrimoniului, compartimentului financiar-

contabil, Companiei Nalionale de Investilii "C.N.L" S.A gi Institu{iei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotarari va fi atisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.

Datd astdzi : 3 1. 1 0.20 1 9
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