
                                                         
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  
 

 H O T Ă R Â R E 
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării şi Administraţiei prin 

Compania Naţională de Investiţii „CNI „SA , a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot-„Construire Sală de Sport 

şcolară Comuna Săgeata , sat Săgeata , cvartal 29, judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 24.02.2020  ; 

 
Având în vedere : 

-  referatul de aprobare al dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercita de drept 

atributiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,înregistrat la nr. 13/10.02.2020,  

- raportul de legalitate  al secretarului comunei inregistrat la nr.  14/10.02.2020,  

-  avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Sageata,  

În conformitate cu : 

- adresele nr.5549/2019 şi nr.3526/21.10.2019 transmise de CNI –Direcţia 

Investiţii – Departamentul Sport, Învăţământ şi Cult; 

- prevederile  Ordonanţei Guvernului nr.16/2014  pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii „CNI”SA ; 

În temeiul art.96 alin (3) , art. 129 alin. (2 ) lit.c şi  alin. (6) lit. ’’a”, art.139 alin (3) 

lit.g) , art.196 alin (1) art.197 alin (2) şi alin (4) şi art.198 alin (2)  şi art.300 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A , pe bază de protocol , a 

terenului situat în comuna Săgeata ,judeţul Buzău , aflat în proprietatea publică  a 

Comunei Săgeata , în suprafaţă de 3215 mp din totalul de 6215 mp , identificat 

potrivit cărţii funciare nr.21107, nr.cadastral 21107, liber de sarcini , în vederea şi pe 

perioada realizării de către “CNI” –SA, a obiectivului de investiţii “ Construire Sală de 

Sport şcolară Comuna Săgeata , sat Săgeata , cvartal 29,judeţul Buzău “.   



 Art.2  Amplasamentul este viabilizat , conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare . 

Art.3  Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei 

Săgeata , judeţul Buzău , a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica, apă, 

canal, gaz sau alz combustibil utilizat ). 

Art.4 Consiliul Local al comunei Săgeata . judeţul Buzău , se obligă să asigure , 

în condiţiile legii , suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea 

şantierului . 

Art.5 Consiliul Local al Comunei Săgeata , se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat , să menţină destinaţia acestuia şi să îl 

întreţină pe o perioadă de minim 15 ani .  

Art.6  Suprafaţa de 3000 mp din totalul de 6215 mp  este aferentă Şcolii 

Gimnaziale “Nicolae Efrimescu “ Săgeata , obiectiv de investiţi  care se află în procesul 

de modernizare prin PNDL . 

Art.7 Se împuterniceşte domnul Tănase Sorin având funcţia de manager public 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , 

să semneze protocolul de predare primire . 

Art.8 Secretarul general al Comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă publică 

a prevederilor prezentei hotărâri şi o va comunica instituţiilor interesate ( Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Buzău , Primarului Comunei Săgeata , CNI – SA ). 

 

 

            Preşedinte de Şedinţă                                              Contrasemnează 
                Consilier local ,                               Secretar General al Comunei Săgeata 
              Grigore Dumitru                                         Iancu Viorica Raimonda  
 
 
 
 
Nr.7, Sageata – Buzău /24.02.2020 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de 
ordinară din data de 24.02.2020  cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ   cu un număr de 13  voturi pentru , 0  abţineri 
şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri 
prezenţi la şedinţă 

 

 


