
 
 
 

 

 

 

 

 

                                   H O T A R A R E A  Nr._39_ 

                                         Din   28.06. 2022 

Privind: privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 

și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip – 

Construire creșă mică, sat Liești, comuna Liești, Str. Ștefan cel Mare, nr. 92, județul 

Galați” prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat" 

_______________________________________________________________________            

  Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

   Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre:                     6045 /27.06.2022                   

    

 

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința extraordinară 

în data de  28.06.2022; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții 

“C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Proiect tip – Construire creșă mică, sat Liești, comuna Liești, 

Str. Ștefan cel Mare, nr.92, județul Galați” prin Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat"; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al  inițiatorului înregistrată cu nr. 6045 /27.06.2022; 

- raportul de specialitate comun, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice – 

Proiecte Dezvoltare din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 6046 /27.06.2022; 

- avizul comisiei de specialitate ; 

- adresa nr. 5441/G/03.06.2022 a S.C. CNI  S.A. 

- Ordonanța 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;  
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În temeiul art.196 alin. (1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 

Adoptă prezenta                                             

HOTĂRÂRE: 
 

     Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  

a amplasamentului  situat în comuna Liești, Strada Ștefan cel Mare, nr. 92  și aflat în 

administrarea Consiliului local Liești, teren liber de construcții in suprafața de 3630 

mp, identificat potrivit Cărții funciare  nr. 104125, nr. topo nr. 104125, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de 

investiții „Proiect tip – Construire creșă mică, sat Liești, comuna Liești, Str. Ștefan cel 

Mare, nr. 92, județul Galați” prin Programul Național de Construcții de Interes Public 

sau Social, Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat". 

 

     Art. 2. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială 

comuna Liești, județul Galați, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități ( electricitate, 

apă, canal, gaz).  

 

    Art. 3. (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se preda viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

              (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatata la data încheierii protocolului 

de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage răspunderea beneficiarului, 

CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune in justiție in vederea sancționării 

atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități si acordarea de 

daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus 

atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-SA.   

  

    Art. 4. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Liești,  se obligă să asigure, în 

condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea 

șantierului. 

 

    Art. 5. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Liești se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia  și să asigure 

mentenanța pe o perioadă  de minim 15 ani; 

 

Art. 6.  Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 17/16.03.2022 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 – Construire creșă mică, sat Liești, 



 
 
 

 

comuna Liești, Str. Ștefan cel Mare, nr.92, județul Galați”, prin Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități și instituții de 

învățământ de stat". 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              

    Nicolae Cătălin   LUPOAIE                                    Contrasemnează,          

                                            SECRETAR.GENERAL   

____________________________                                  Vasile AVĂDANEI 

                                                                                               

                                                                                   __________________________                            


