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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 

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 pilot – Construire 

„Sală de educație fizică școlară” din sat Barcanele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea”  

 

 

    Consiliul Local al comunei Păuşeşti, întrunit în şedinţa  ordinara  din data de 

31.03.2022, la care participa  un număr de … consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie. 

 Văzând  ca prin H.C.L nr.8/2022,  domnul  consilier Găinușe Emil  a fost ales 

preşedinte de şedinţa; 

Luând  în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

    -  referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti 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 pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din 

sat Barcanele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea”, înregistrat sub nr.2558/25.03.2022  

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.2560/25.03.2022; 

- nota de fundamentare nr.2559/25.03.2022 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 pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din 

sat Barcanele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea”; 

- adresa nr.13660/17.03.2022 a ”CNI”, înregistrată la Primăria comunei Păușești 

sub nr.2526/24.03.2022; 

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul 

general al comunei, înregistrat sub nr. 2567/25.03.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr.; 

In conformitate cu prevederile: 

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

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

- art. 108, art.129, alin. (1), alin.(2), lit. c), lit. d),  alin.(6), lit. a), alin.(7), lit. f) 

din  Ordonanața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare:  

În temeiul art. 139, alin.(3), litera (g) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 



                                                HOTĂRĂŞTE 

 

      Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  

a terenului  situat în  sat Barcanele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea, aflat în proprietatea 

comunei Păușești, în suprafaţă de 3300 mp, potrivit Cărții funciare nr. 35745, nr. topo 

35745, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. 

a obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară”, 

din sat Barcanele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea”. 

         Art. 2 (1) Amplasamentul prevăzut la art. 1. se preda viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

       (2) Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data incheierii protocolului 

de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului, 

CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii 

atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitati si acordarea de 

daune interese, cand prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus 

atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-SA.    

          Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială 

Păușești, județul Vâlcea, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, 

canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

          Art. 4. Unitatea administrativ-teritorială comuna Păușești se obligă să asigure, în 

condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea 

şantierului. 

         Art.5. Unitatea administrativ-teritorială comuna Păușești se obligă ca, după 

predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să 

asigure mentenanța pe o perioada de minim 15 ani. 

        Art.6. Secretarul general al comunei Păuşeşti  va comunica  prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului-judeţului Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti, “CNI”-SA și va 

asigura afișarea și publicarea pe site-ul instituției. 

 

                                                                                          Păușești: 25.03.2022 

 

               Inițiator:                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                 Primar,                                                             Secretar general, 

             Cătălin Avan                                                         Daniela Păloiu   

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


