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HOTĂRÂRE NR. 50 /2019
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania
Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic proiect tip” din Municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazul
județul Hunedoara
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN
Analizând Expunerea de motive a primarului Municipiului Vulcan, înregistrată
sub nr. 54/1/15/21.03.2019 prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” -S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic proiect
tip” din Municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, județul Hunedoara,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 54/1/15/2019, raportul Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 47/1/17/2019, avizul
comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub
nr. 86/1/18/2019 , precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ”, înregistrat
sub nr. 87/1/18/2019 de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere adresele Companiei Naționale de Investiții înregistrate sub
nr. 7900/15.06.2018 și nr. 17932/21.03.2019 ;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2), lit. (b) și (l) din Anexa nr. 3 la O. G. nr.
25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. , cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 20, alin.1, litera (h) și (i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 din Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publică.
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. c, alin. (5) lit. a, art.45, alin. (3),
art. 120 și art. 123 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice,
prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în
Municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, județul Hunedoara , aflat în proprietatea publică a
Municipiului Vulcan, in suprafață de 2.954 m.p., identificat în Cartea funciară nr. 62236 Vulcan,
nr. topografic 62236, nr. cadastral 62236, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de
către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Bazin de înot
didactic proiect tip”.
Art.2.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor in vigoare.
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale
Municipiul Vulcan, județul Hunedoara a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă,
canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art.4. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan, se obligă să asigure, în
condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan se obligă ca, după predarea
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o
perioadă de minim 15 ani.
Art.6. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestație în conformitate cu
prevederile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului -jud. Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției ADPP, Arhitect-șef,
Companiei Naționale de Investiții ,,CNI” S.A. și se aduce la cunoștința publică.

VULCAN, 21.03.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Lung Cornel Nelucu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „ pentru”

