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 HOTĂRÂREA 

Nr.12 din 28 februarie 2018 
privind revocarea Hotărârii Consiliului local Crevedia nr. 8/06.02.2018 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

Proiect pilot- „Sală de educație fizică școlară” din comuna Crevedia, judeţul Dâmbovița 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din data 
de 28.02.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 2180 din 22.02.2018 și proiectul de hotărâre, ale primarului comunei Crevedia; 
• Raportul de compartimentului de specialitate nr.2181/22.02.2018;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 8/6.02.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect 
pilot- „Sală de educație fizică școlară” din comuna Crevedia, judeţul Dâmbovița;  

• Având în vedere necesitatea adoptării unei noi Hotărâri de predare a suprafeței de teren de 3000 mp, nu 
7318 mp, în urma refacerii schiței necesare realizării obiectivului „Sală de sport școlară” în localitatea 
Crevedia, judeţul Dâmbovița;  

 
In conformitate cu prevederile : 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
•  Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 

privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;  
 
 

În temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se revocă HotărâreaConsiliului local Crevedia, județul Dâmbovița nr. 8/06.02.2018 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii Proiect pilot- „Sală de educație fizică școlară” din comuna Crevedia, 
judeţul Dâmbovița. 

(2) Pentru realizarea obiectivului ”Sală de sport Școlară”, se va adopta o nouă Hotărâre, pentru 
predarea către “C.N.I.” S.A. a suprafeței de teren de  2397 mp.  

Art.2.- Prezenta hotarare se va comunica  Institutiei Prefectului judetului Dambovita, Primarului 
comunei Crevedia și compartimentelor de specialitate, prin grija secretarului comunei Crevedia, în termen 
legal. 

  

 
 
 
Data: 28 februarie 2018  
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