
              

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ORAŞUL COSTEŞTI                                                             
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                        
                                                               
 

            HOTĂRÂRE NR.21 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 

Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creşă mică,                

strada Morii, nr.4A, oraşul Costeşti, judeţul Argeş” 

 

 
 

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, în data 
de 10.03.2022; 
            Având în vedere: 
 -proiectul de hotărâre iniţiat de domnul ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti,                 
judeţul Argeş; 
            -referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing.Baicea Ion- Primarul oraşului 
Costeşti, judeţul Argeş, înregistrat sub nr.5336 din data de 03.03.2022;  

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5344/03.03.2022;  
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 

             În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.25/2001, privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.”- S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.„c” lit.„d”, alin.(6) lit.„a”, alin.(7) lit.„b”, art.139 
alin.(1) și alin.(3) lit.„g” şi art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în oraşul 
Costeşti, strada Morii, nr.4A, judeţul Argeş, aflat în domeniul public al oraşului Costeşti, cu drept 
de administrare Consiliul Local al oraşului Costeşti, în suprafață de 2730 m.p. 
(douămiișaptesutetreizeci m.p.) având categoria de folosinţă curţi-construcţii (1CC), identificat 
cadastral sub nr.85554, înscris în cartea funciară nr.85554 a localităţii Costeşti, liber de orice 
sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 
„Construire creşă mică, strada Morii, nr.4A, oraşul Costeşti, judeţul Argeş”. 

Art.2.(1).Amplasamentul prevăzut la art.1 se predă viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
                     (2).Nerespectarea acestei obligativităţi, constatată la data încheierii protocolului de 
predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage raspunderea beneficiarului, C.N.I.-SA             
asigurându-şi dreptul legal de acţiune în justiţie în vederea sancţionării atitudinii culpabile a 
beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalităţi şi acordarea de daune interese, când prin 
neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor şi intereselor 
legitime ale “C.N.I.”-SA.    

Art.3.Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, 
a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat, etc.). 

Art.4. Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Costeşti, se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului. 



              

 
Art.5.Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Costeşti se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întreţină                               
pe o perioadă de minimum 15 ani. 
 Art.6.Primarul Orașului Costești, judeţul Argeş și compartimentele de specialitate, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7.Prezenta hotărȃre se comunică, ȋn mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al orașului, ȋn termenul prevazut de lege, Primarului orașului Costești, județul Argeș, 
Instituției Prefectului județul Argeș, se afişează la sediul instituției, precum și pe pagina                            
de internet. 
 

Dată astăzi:10.03.2022 
 
 
                                                                                                              Contrasemnează: 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI 
  VASILE ION DAN                    CHIRIȚĂ IULIANA 
 
 
  
 
 
 
Prezenta hotărȃre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și alin.3 din                      
OUG nr.57/2019 
 
Nr. total de consilieri ȋn funcție   =17                                                   Voturi  - “pentru” = 16 
Nr. total de consilieri prezenti     =16                                                                - “contra”=  0 
Nr. total de consilieri absenti      =  1                                                               - “abtineri”=  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se comunică 1 exemplar Institutiei Prefectului- judetul Argeș/1 exemplar Primar/1 exemplar 
dosar/1 exemplar afișat. 


