
H O T Ă R Â R E A NR. 37 
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin 

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 

locuri" din sat Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj" 

Consiliul local al comunei Padeş Judeţu l Gorj, 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Padeş, judeţul Gorj la proiectul de hotărâre 
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 
locuri" din sat Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj"; 

Raportul de specialitate al compartimentelor urbanism şi financiar - contabil; 
Rapoartele de avizare pe comisii de specialitate; 

- Ordonanţa Guvernului nr 95/12.06.2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii"C.N.I." S.A; 
- Solicitarea primită în data de 01.07.2020, înregistrată la nr. 8047/02.07.2020, cu privire la 
transmiterea unor documente în vederea promovării în etapa a doua a obiectivului de investiţii 
Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri" din sat Călugăreni, comuna Padeş, judeţul 
Gorj"; 

Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a); 

în temeiul art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
Codul administrativ, 

Ar t . l . Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a 
terenului situat în sat Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Goij, aflat în proprietatea U.A.T 
Comuna Padeş, în suprafaţă de 3500 mp, (identificata conform PAD, anexa la HCL) din 
totalul de 9880 mp identificat potrivit Cărţii funciare nr. 35220, nr. topografic 35220, liber de 
orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I." - S.A. a obiectivului de 
investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri", din sat Călugăreni, comuna Padeş, 
judeţul Gor j " ; 

A r t 2 . Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei Padeş, judeţul 
Gorj a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.); 



Art.4. Consiliui Local al comunei Padeş, se obligă să asigure, în condiţiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 

Art.5. Consiliul Local al Comunei Padeş se obligă ca, după predarea amplasamentului şi 
a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 
15 ani; 

Ârt.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Padeş, prin compartimentele de specialitate; 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Padeş şi Instituţiei Prefectului -
judeţul Gorj. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
CÎRSXONIU DAN 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR CJDMUNA, 
Bivolaru Eugeniu Pompiliu 

Nr. 37/ 15.07.2020 
Adoptată cu un număr de 12 voturi 
„pentru", din totalul de 12 consilieri în funcţie 
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