ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 89 /2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi AdministraŃiei
prin Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I” S.A, a amplasamentului situat în
Municipiului Orăştie şi asigurarea condiŃiilor în vederea executării obiectivului de
investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi Extinderea Stadionului „Mecanica”
din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul Hunedoara”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr.95/2020 şi referatul de aprobare nr.7788/16.07.2020
al Primarului Municipiului Orăştie, d-l ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan din care reiese
necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi AdministraŃiei prin Compania NaŃională de InvestiŃii
„C.N.I” S.A, a amplasamentului situat în Municipiului Orăştie şi asigurarea condiŃiilor în
vederea executării obiectivului de investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi
Extinderea Stadionului „Mecanica” din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul
Hunedoara;
Având în vedere raportul nr.7789/16.07.2020 al DirecŃiei tehnice – Biroul Dezvoltare
Locală şi Proiecte din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Orăştie.
În baza raportului de avizare nr.7947/2020 al comisiei pentru administraŃie locală,
juridică şi de disciplină înregistrat în şedinŃa comisiei din data de 21.07.2020.
łinând cont de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.85/2020 pentru
modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinŃarea
Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I” - S.A;
În conformitate cu prevederile art.1, alin.(2), lit.”c” coroborat cu art.2, alin.(1), lit.”c”,
art.4 şi art.13 din Anexa nr.3 – Programul naŃional de construcŃii de interes public sau social
din OrdonanŃa Guvernului nr.25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii
„C.N.I” – S.A, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.”c” coroborat cu alin.(6), lit.”a” şi alin.7,
lit.”k”, art.139, alin.(1), alin.(3), lit.”g” şi art.196, alin.(1), lit.”a” din OrdonanŃa de UrgenŃă
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : “Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării şi
AdministraŃiei prin Compania NaŃională de InvestiŃii “CNI”-S.A. pe bază de protocol, a
amplasamentului “Stadion Mecanica”, situat în municipiul Orăştie, str.Tîrgului nr.26,
judeŃul Hunedoara, aflat în proprietatea publică a unităŃii administrativ teritoriale
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al municipiului
Orăştie, amplasament compus din construcŃia cu funcŃiunea de vestiare, în suprafaŃă
construită la sol de 566 mp şi terenul aferent în suprafaŃă de 20000 mp, amplasament
identificat potrivit CărŃii funciare nr.65605, nr.topo 65605 şi nr.topo 65605-C1, liber de
orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către CNI-SA a obiectivului de investiŃii

“Modernizarea stadionului Mecanica din municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, judeŃul
Hunedoara“.
Art.2 : Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglementarilor în vigoare.
Art.3 : Se aprobă asigurarea finanŃării de către Consiliul Local al Municipiului Orăştie
a cheltuielilor pentru racordurile la utilităŃi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de
combustibil, etc.).
Art.4 : Consiliul Local al Municipiului Orăştie, se obligă să asigure, în condiŃiile legii,
suprafeŃele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art.5 : Se aprobă finanŃarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări
finanŃate de Municipiul Orăştie în valoare de 1.726.645,76 lei cu TVA.
Art.6 : Consiliul Local al Municipiului Orăştie se obligă ca, după predarea
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menŃină destinaŃia acestuia şi să îl întreŃină pe
o perioadă de minim 15 ani.
Art.7 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute
de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.8 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică – Biroul de Dezvoltare Locala si Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Orăştie.
Art.9 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I” – S.A;
- DirecŃiei tehnice - Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte;
- Afişare pe site-ul şi la sediul InstituŃiei.
Municipiul Orăştie, 21.07.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
prof.łAMBĂ Alin Adam
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară convocată de îndată din data
de 21 iulie 2020, cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 16
Pentru : 16
Împotrivă : AbŃineri : -

