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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TICLENI

 

Hotărârea nr.8/18.02.2022

Privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratie
prin Compania Nationala de Investitii ‘’CNI’’-S.A. pe baza de protocol a amplasamentului, cladire
si  teren  aferent,situate  in  orasul  Ticleni,  strada  Petrolistilor  nr.710  ,judetul  Gorj,aflat  in
proprietatea  publica  a  unitatii  administrative-teritoriale,  oras  Ticleni,  judetul  Gorj  ,cladire  in
suprafata construita la sol de 835 mp si teren aferent in suprafata de 2810 din totalul de  8059
mp  inscrisi in cartea funciara,identificat potrivit Cartii  funciare nr.35462, nr.topo 35462 si nr.
Topo 35462-C4, liber  de orice  sarcini  in vederea si pe perioada realizarii  de catre CNI-SA  a
obiectivului  de  investitie  ,,  Amenajarea  si  dotarea  Centrului  Multifunctional  al  Liceului
Tehnologic Ticleni, jud.Gorj

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) prevederile  art.120  si  art.121  alin(1)  si  (2)  din  Constitutia  Romaniei,republicata;  art.8  si  9
din Carta europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificata
prin Legea nr.199/1997;

b)  prevederile  Ordonantei  Guvernului  nr.  16/19.08.2014  pentru  modificarea  si  completarea
Ordonantei Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii ‘’C.N.I.
‘’S.A.

c) art.  129,  alin.(1)  ,alin.(2)  ,  lit,,b’’  ,alin.(4),lit.,,d’’  si  ,,e’’,  art.139,  alin.(1),art.196,  alin.
(1),lit ,,b’’,art.197, alin.(1), alin.(2) si alin.(4),art.198, alin.(1), art.199 ,alin.(1) si alin.(2) din OUG
NR.57/2019 privind Codul Administrativ 

d)  Hotararea de Guvern nr.907 din 29 noiembrie3016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru   al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii
finantate din fonduri  publice si 

e)  Legea nr 24/2000 privind normele de tehnica  legislative pentru elaborarea actelor normative
f) Proiectul de hotărâre

Ținând cont de:



a) Referatul pentru  aprobarea Proiectului de Hotarare intocmit de catre Primarul orasului
Ticleni, Radu Constantin,inregistrat la nr.2194/14.02.2022

b)  Raportul de specialitate inregistrat la nr. 2196/14.02.2022 intocmit de Avram Elena și
Rotaru Otilia ,avand functia de inspector respectiv consilier in cadrul compartimentului
Accesare  Fonduri  și  Dezvoltare  locală   al  Primariei   Ticleni  propune  predarea  catre
Ministerul  Dezvoltarii,Lucrarilor  Publice  si  Administratiei  prin  Compania Nationala de
Investitii ‘’C.N.I.’’ S.A.,a amplasamentului destinat constructiei, liber de orice sarcina pe
perioada realizarii investitiei si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului
de investitii ,, Amenajarea si  dotarea Centrului  Multifunctional al Liceului  Tehnologic
Ticleni, jud.Gorj     

c) Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni;
d) Avizul conform nr.8554/03.02.2022 emis de Ministerulu Educației

    În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din OUG nr.57/2019 privind

Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.Se  aprobă  predarea catre   Ministerul  Dezvoltarii,Lucrarilor  Publice  si  Administratie  prin
Compania  Nationala  de  Investitii  ‘’CNI’’-S.A.  pe  baza  de  protocol  a  amplasamentului,  cladire   si  teren
aferent,situate  in  orasul  Ticleni,  strada Petrolistilor  nr.710 ,judetul  Gorj,aflat  in  proprietatea publica  a
unitatii administrative-teritoriale, oras Ticleni, judetul Gorj ,cladire in suprafata construita la sol de 835 mp
si teren aferent in suprafata de 2810 din totalul de  8059 mp  inscrisi in cartea funciara,identificat potrivit
Cartii  funciare  nr.35462,  nr.topo 35462  si  nr.  Topo 35462-C4,  liber  de  orice  sarcini  in  vederea  si  pe
perioada  realizarii  de  catre  CNI-SA  a  obiectivului  de  investitie  ,,  Amenajarea  si  dotarea  Centrului
Multifunctional al Liceului Tehnologic Ticleni, jud.Gorj.

Art.2 .Amplasamentul se va preda de catre beneficiar  viabilizat ,conform documentelor 
urbanistice,cu respectarea reglementarilor in vigoare .

Art.3 .Consiliul Local al Orasului Țicleni se obligă  să asigure, in condițiile legii, suprafețele de teren 
necesare pentru depozitarea si organizarea șantierului.

Art.4  .Se aproba asigurarea finanțarii de catre Consiliul  Local al Orasului Țicleni, a cheltuielilor 
pentru racordurile la utilitați (electrica,apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.)

Art. 5 .Consiliul Local al Orașului Țicleni se obligă ca, după predarea amplasamentului și a 
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să  il intrețină pe o perioadă de minim 15 ani

Art. 6 .Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se incredințeaza Primarul orașului
Țicleni,Compartimentul Juridic si compartiment accesare fonduri si dezvoltare locala din cadrul  Primariei 
orașului Țicleni.

Art. 7 .Prezenta hotărâre se comunică Institiției Prefectului Județului Gorj, Primarului Orasului Țicleni,

compartimentelor de  resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Țicleni, se afișează

la avizierul instituției în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primarieticleni.ro 

http://www.primarieticleni.ro/


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 ……………………………

DĂNESCU GHEORGHE

Contrasemnează:

SECRETARUL ORAȘULUI ȚICLENI

 ………………….…………

Tuță Adina Elena

Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 18.02.2022, cu 12  voturi pentru, 0  voturi 

împotrivă, 0 abțineri , prezenți fiind 12  din totalul de 13 consilieri locali in funcție.
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