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 HOTĂRÂREA 
Nr. 13 din 28 februarie 2018 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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 
Școlară” din localitatea 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. 2182/22.02.2018 și proiectul de hotărâre ale primarului comunei Crevedia; 
• Raportul de compartimentului de specialitate nr. 2183/22.02.2018;  
 
In conformitate cu prevederile: 
• Art. 36 alin. (2) lit. “c” raportat la alin. (5) lit. “a”, din Legea 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 aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în localitatea 
Crevedia, judeţul Dâmbovița, aflat în proprietatea comunei Crevedia (domeniul public), în suprafaţă de 
2397 mp, din suprafața totală de 7318 mp în parcela cu număr cadastral 1147, carte funciară nr. 82218 (nr. 
CF vechi 12762), având categoria de folosință ”curți-construcții”, teren liber de orice sarcini,  pe perioada 
și în vederea realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip „Sală de Sport 
Școlară”, conform schiței anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare.  

Art.3.- Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Crevedia, județul 
Dâmbovița a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal/fosă septică, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat, etc.).  

Art.4.- Consiliul Local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, se obligă să asigure, în 
condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.  

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

Art.6.- Se împuternicește domnul primar Petre Florin să predea suprafața de teren și să semneze 
în numele Consiliului local, documentele necesare realizării obiectivului. 

Art.7.- Prezenta  hotărâre se comunică primarului comunei Crevedia care o va duce la 
îndeplinire, Instituției Prefectului județului Dâmbovița și  Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A, 
prin grija secretarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița. 

  

 
 
Data: 28 februarie 2018  
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Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 13/28.02.2018 

Suprafața de teren de 2397 mp  
Ce se va preda pentru construire obiectiv  „Sală de Sport Școlară” 

 

 


