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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

H O T Ă R Â R E  

Nr.27 din 21.04.2021 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

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

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „CONSTRUCȚIE DE 

INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII 

ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor 

 

 

Consiliul Local al comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 

2021; 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 50/15.04.2021  al Primarului comunei Tarcea, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate nr.51/15.04.2021 al secretarului general, referitor la proiectul 

de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „CONSTRUCȚIE DE INTERES 

PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”,  sat Tarcea, 

comuna Tarcea, judeţul Bihor;  

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii, 

agricultură și comerț; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Ordonanței 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; 

- Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      

  

 În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit. g și 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

  Cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 consilieri 

prezenţi; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.-Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a 
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terenului  situat în  sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor, aflat în proprietatea Comunei 

Tarcea, judetul Bihor, în suprafaţă de 568 mp, identificat conform Cărții funciare nr. 51503 

Tarcea, nr. cadastral 51503, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către 

„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de „CONSTRUCȚIE DE INTERES PUBLIC CU 

DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”, sat Tarcea, comuna 

Tarcea, judeţul Bihor. 

 

 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 Tarcea, 

județul Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip 

de combustibil utilizat etc.). 

 

Art.4.-Consiliul Local al comunei Tarcea se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 

 

Art.5.-Consiliul Local al Comunei Tarcea 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.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Comunei Tarcea. 

 

Art.7.-Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, cu: 

   -Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor; 

-Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. 

-Primarul Comunei Tarcea, 

-Compartimentului Financiar contabil; 

   -Se aduce la cunoștință publică; 

   -La dosar. 

 

  

  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI     Secretarul general al Comunei Tarcea,

       Elisabeta BĂICAN  
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