
 

 

 

 

 

 
HOTARAREA Nr._23__ ____ 

        Din 23.06. 2020 
 

Privind: privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 

și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  
„Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  Liești, comuna Liești  

str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul Galați”  
_______________________________________________________________________ 
             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :         5352/G/16.06.2020                   
    

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară în 
data de  23.06.2020; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții „Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  
Liești, comuna Liești, str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul Galați” 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  al  inițiatorului înregistrată cu nr. 5352/G/16.06.2020; 
- raportul de specialitate comun, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice – 

Proiecte Dezvoltare din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 
5354/G/16.06.202; 

- avizul comisiei de specialitate ; 
- 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; 
- prevederile art. 129  alin. (2) lit. b) şi lit. c),  alin. (6) , lit. a) şi 14), art. 212, alin. 

(2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 
În temeiul art.196 alin. (1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 
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HOTĂRĂŞTE: 

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

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  
a terenului  situat în  comuna Liești, județul Galați, aflat în proprietatea Comunei Liești 
(domeniul public), în suprafață de 3500 mp din totalul de 13.110 mp, identificat potrivit 
Cărții funciare nr. 104155, nr. cadastral 104155, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 
perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Proiect tip sală 
de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  Liești, comuna Liești, str. Anghel  Saligny, 
nr. 330, județul Galați”. 

 

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 Liești, 
județul Galați a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau 
alt tip de combustibil utilizat etc.). 

 

Art.4 . Consiliul Local al comunei  Liești,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

   Art. 5. Consiliul Local al Comunei Liești se obligă ca, după predarea 
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină 
pe o perioada de minim 15 ani. 

 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,   

 Cornel   BUJOR                                                 Secretarul general a  comunei Liești, 
__________________________        Vasile AVADANEI 
 
 __________________________ 
 
 
 

 


