
ROMANIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHESTI 

HOTĂRÂREA nr 34 
privind d . . din data de 21.06.2022 

Naţională d ~e ar~~·c,~tre Mirusterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania 
e vestitu C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

. obiectivului de investiţii 
Constrmre Sală de sport, comuna Urechesti, sat Urechesti, judeţul Bacau 

Consiliul Local Urechesti, întrunit in sedinta: 
A vand in vedere: 
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei; 
Expunerea de motive nr. 3690/21.06.2022 a Primarului ; 
Hotararea consiliului Local Urechesti nr. 79/23.11.2021; 
Raportul de specialitate nr 3689/21.06.2022 a compartimentului Urbanism; 

- A vizele comisiei de specialitate; 
In conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii"C.N.I." S.A 
cu mod~ficările şi completările ulterioare; 

1n temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), b ), alin. ( 4) lit. a) si alin. (7) lit. a), coroborat cu 
art. 139 alin. (3), lit.a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, adopta 
urmatoarea 

HOTĂRARE: 

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 comuna 
Urechesti sat Urechesti, judeţul Bacau, aflat în proprietatea comunei Urechesti, judetul Bacau, 
domeniul public, dimensiuni exprimate in metri 50x51, în suprafaţă de 2550 mp, conform PAD, 
anexa la HCL, din totalul de 9333 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 62376, nr. topo 62376, 
liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I." - S.A. a obiectivului de 
investiţii Construire Sală de sport, comuna Urechesti, sat Urechesti, judeţul Bacau; 
Art. 2. (1) Amplasamentul prevazut la art 1. se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 

(2) Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data încheierii protocolului de predare sau 
ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului UAT comuna Urechesti, sat 
Urechesti, judetul Bacau, CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie în 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 finanţării de către unitatea administrativ-teritorială comuna Urechesti, sat 
Urechesti, judeţul Bacau a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt 
tip de combustibil utilizat etc.). 
Art.4. Unitatea administrativ-teritorială comuna Urechesti, sat Urechesti, judetul Bacau se obligă să 
asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 
Art.5. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Urechesti, sat Urechesti, judetul Bacau se obligă ca, 
după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să asigure 
mentenanta pe o perioada de minim 15 ani; 
Art.6. Incepand cu data intrari · · a prezentei hotarari, se abroga prevederile hotararii nr. 
8/09.02.2022 a Consiliului Lo ~&; "1,1 
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