ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 36
Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I". S.A., a amplasamentului si
asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii
,,Construire Centru Cultural-project tip- din comuna Sura Mare", jud. Sibiu

Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de
27aprilie2016,
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sura
Mare ,
Avand in vedere raportul nr. 19857 2016 si expunerea de motive a primarului
comunei Sura Mare din care rezulta oportunitatea construirii obiectivului de investitii
Centru cultural in comuna Sura Mare
In temeiul art. I pet. 1 din O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea
O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. S.A.,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit.a pct.4, art. 45 alin. 2 lit.f, art. 115 alin. 1
lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I." S.A., pe baza
de protocol, a amplasamentului (teren) situat in comuna Sura Mare, aflat in
proprietatea comunei Sura Mare si in administrarea Consiliului Local Sura Mare,
teren in suprafata de 4.000 mp din suprafata totala de 11.900 mp, identificat potrivit
Cartii Funciare nr. 100054 nr. cadastral 100054 -Al, nr. topo 3982/1, liber de sarcini,
in vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I" .- S.A. a obiectivului de investitii
,,Construire Centru cultural-proiect tip- din comuna Sura Mare, jud. Sibiu.
Art.l- Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglementarilor in vigoare.
Art.3- Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei
Sura Mare, judetul Sibiu, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa,
canal, gaz).
Art.4- Consiliul Local al comunei Sura Mare se obliga sa asigure, in conditiile
legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.

Art.5- Consiliul Local al comunei §ura Mare se obliga ca, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il
intretina pe o perioada de minim 15 ani.
Art. 6- Hotararea Consiliului Local nr. 957 2015 se revoca.
Art. 7- Hotararea se comunica in termen legal autoritatilor si institutiilor
interesate si se aduce la cunostinta publica prin afisaj si publicare pe site-ul
www.primariasuramare.ro, prin grija secretarului comunei Sura Mare.

Adoptata in Sura Mare la 27 aprilie 2016
Cu 10 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Prefecture Sb, 1 ex C.N.I.

