coNsrl,rul, LocAL AL oRASULUT

$TEr
HOTANAREANt.T22
Din 02 octombrie 2O19

Privind predarea catre Ministerul Dezvoltirii Regionale qi Administraliei
Rrblice prin Compania Nafionali de Investifii "C.N.I." S.A., a anplasanentului
gi asigurarea condifiilor in vederea executirii obiectirnrlui de investilii Proiect
tip - ,Constnrfue BazE, Sportivi Tip 2 in Localitatea gtei, Strada Lucian Blaga,
Nr.6, Judetul Bihor'.

La iniliativa Primarului Oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de HotS.rAre
intocmit de cdtre Primarul Oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr.
4480 lOl.IO.2O19 ;i Raportul de Specialitate inregistrat la nr. 448L|OI.IO.2OI9
intocmit de ing. Popa Dan Lucian, inspector U.A.T. in cadrul Primdriei Oragului $tei
prin care, propune predarea catre Ministerul Dezvoltdrii Regionale ;i Administrafiei
Publice prin Compania Nationald de lnvestilii "C.N.I." S.A., a amplasamentului gi
asigurarea condifilor in vederea executdrii obiectivului de investitii Proiect Tip ,Construire Bazd, SportivS. Tip 2 in Localitatea $tei, Strada Lucian Blaga, Nr.6,
Judetul Bihor'.,precum gi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Oraqului $tei",
V\zend avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oragului
$tei(Comisia nr. 1 - Comisia economico-financiard qi pentru agriculturd., Comisia nr.
2 - Comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului qi Comisia nr. 3 - Comisia socialculturald, culte, invSfdmdnt, sdnd.tate qi familie, muncd. gi proteclie sociald, tineret
qi sport, juridicd, 9i de disciplind ;
Avdnd in vedere prevederile Ordonanfei Guvernului nr 76119.O8.2OI4 pentru
modificarea gi completarea Ordonanfei Guvenului nr 25I2OOI privind infiinfarea
Companiei Nalionale de Investilii "C.N.I." S.A;
in temeiul art. 129, alin (1), atin.(21 ,lit. ,,b", alin. (4), lit. ,,d" $i,e", art. 139,
alin. (1), art. 196, alin. (1), lit.,,b", art. I97, ali. (1), aIin.(21qialin. (4),,art. 198, alin.
(1), art. 199, alin. (1) qi alin. (21din OUG nr.57 12019 privind Codul Administrativ qi
Hot5.r6.rii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare gi
confinutul-cadru
al
documentatiilor
tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice,
Conslliul Local al orasului Stei.

HorAnA$rB:
Art.l

- Se aprobd predarea cdtre Ministerul Dezvoltarii

Regionale

gi

Administrafiei Publice prin Compania NationalS. de Investifii "C.N.L" S.A., pe baza
de protocol, a unui numd.r de 2 amplasamente, in suprafafd totald de 2268 rnp,
terenuri, situate in Oraqul $tei, str. Lucian Blaga nr. 6 , judef Bihor, aflate in
proprietatea UAT $tei, din care, un teren in suprafaf d, de 211O mp identifrcat potrivit
ce4ii funciare nr.57O24, nr. topo 5IO24 gi un teren in suprafatd de 158 mp din
totalul de 3485 mp, inscriqi, in cartea funciard, identificatd potrivit Ce4ii funciare
nr 50740, nr. topo 5O74O conform PAD anexat(Anexa 1), libere de orice sarcini, in
vederea qi pe perioada realizdrii de cdtre ,,C.N.I." - S.A. a obiectivului de investilie
Proiect tip - Construire bazd. sportiva tip 2 - Colegiul Nalional ,Avram Iancu" str.
Lucian Blaga r:rr. 6, orag $tei, judet Bihor.

Art.2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice,
cu respectarea reglementarilor in vigoare.
Art. 3 - Se aprobd asigurarea finanfdrii de c5.tre Consiliul Local al Oraqului
$tei, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, dpd, canal, gaz sau alt
tip de combustibil utilizat etc.)
Art. 4 - Consiliul Local al Oragului $tei se obligd sd. asigure, in condiliile legii,
suprafefele de teren necesare pentru depozitarea qi organizarea qantierului.
Art. 5 Consiliul Local al Oragului $tei se obligd. co, dup5. predarea
amplasamentului gi a obiectivului realizat, s5. menfind. destinafia acestuia qi sd. il
intrefind. pe o perioadd de minim 15 ani.

Art.6 - Cu

ducerea

Ia indeplinire a

prevederilor prezentei hotdrAri

se

incredinfeaz1. Primarul oragului $tei, consilierul juridic al Consiliului Local gi
Serviciul UAT din cadrul Primdriei oragului gtei
Art. 7 - Prezenta hotd.r6"re se comunicd. cu:
- Institutia Prefectului judefului Bihor;
- Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A.
- Primarul oraqului $tei;
- Dl. Popa Dan Lucian, inspector UAT;
- Serviciul UAT;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Afisare pe site-ul Primariei;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrdri.

P

DE $EDINTA
IOAI-{

CONTRASEMNEAZA
GENERAL AL ORA$ULUI $TEI

Hotir{rea a fost a fost adoptati cu unanimitate de voturi "(1O consilieri
prezenfl din totalul de 15 coasilierif.

