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MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA
Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor
CUI 4593423
Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733
e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro
web-site: www.salonta.net

H O T Ă     R Â R EA
Nr. 177 din 13 OCTOMBRIE 2021

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”SA , a amplasamentului situat în Municipiului Salonta cu

suprafața de 2837 mp identificat cu nr. cad 113772 înscris în CF nr. 113772
 în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect Tip – Construire și dotare creșă mică, 

municipiul Salonta, județul Bihor

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară, 
• Examinând  proiectul  de  hotărâre privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”SA, a amplasamentului
situat în Municipiului Salonta cu suprafața de 2837 mp identificat cu nr. cad 113772 înscris în CF
nr. 113772 în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect Tip – Construire și dotare creșă
mică, municipiul Salonta, județul Bihor;

• Reținând  Referatul  de  aprobare  nr.  6556 din  data  de  08.10.2021 al  Primarului  Municipiului
Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator; 

• Analizând Raportul  de specialitate  nr.  6556  din data  de 08.10.2021 întocmit  de Serviciul  de
Dezvoltare  Urbană  prin  care  propune  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  aprobarea
predării  către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administației  prin  Compania
Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  pe  baza  de  protocol,  a  amplasamentului,  situat  în
Municipiul Salonta, și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta teren în
suprafață suprafata de 2837 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 113772, nr. Cad. 113772
liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului
de investiţii: Proiect Tip – Construire și dotare creșă mică, municipiul Salonta, județul Bihor.

Având în vedere:
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A;
• Ordinul MDLPA nr. 1068/29.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru:

„Proiect tip – construire creșă mică ”; 
• Ordinul MDLPA nr. 1205/25.08.2021;
• Ordinul MDLPA nr.  1207/26.08.2021;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative –

Republicată.
Văzând  avizul  favorabil  al Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia

mediului şi turism, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), c) și d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g), art.196

alin.(1)  lit.a),  art.197-199  din  O.U.G.nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania
Naţională de Investiţii  “C.N.I.” S.A.,  pe baza de protocol,   a amplasamentului,  situat  în Municipiul
Salonta, și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta teren în suprafață suprafata
de 2837 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 113772, nr. Cad. 113772 liber de orice sarcini, în
vederea  şi  pe perioada realizării  de  către  „C.N.I.”  –  S.A.  a  obiectivului  de investiţii:  Proiect  Tip –
Construire și dotare creșă mică, municipiul Salonta, județul Bihor.
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Art.  2. Amplasamentul  este  viabilizat,  conform  documentelor  urbanistice,  cu  respectarea
reglementărilor în vigoare.

Art.  3.  Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Salonta, județul Bihor a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat
etc.).

Art.  4. Asigurarea,  în  condițiile  legii,  a  suprafețelor  de  teren  necesare  pentru  depozitarea  și
organizarea șantierului.

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

Art.  6. Cu  ducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează Serviciul  Dezvoltare
Urbană.

Art.    7  .  Prezenta hotărâre se comunică cu:
               - Institutia Prefectului -  Județul  Bihor
                     - Primarul Municipiului Salonta
                     - Viceprimarul Municipiului Salonta
                     - Serviciul Dezvoltare Urbană.
                     - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
                     - Compania Națională de Investiții „ C.N.I.” SA
                - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Primăriei Municipiului
Salonta: www.salonta.net
   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează,
                       Tolnai Angela                                                 SECRETAR GENERAL
                                                                                                 Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               

                                                                                           
                                                                                    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,    12    consilieri prezenţi,    12     pentru, ---- împotrivă,    ---     abținere
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