
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GIOSENI  
 

 

HOTĂRÂRE 
privind predarea către  

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin  
Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A.,  

a  amplasamentului și  asigurarea condițiilor în vederea executării  obiectivului  de investiții: 
Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău 

 

 
Consiliul Local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit in ședintă ordinară în data de 

28.09.2021; 

 Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre nr. MOL 60 din 28.09.2021, inițiat de primarul comunei; 
- referatul de aprobare nr.CL/309 din 28.09.2021 al primarului comunei, în calitatea sa de initiator , prin 

care se susține necesitatea și oportunitatea predării către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a  amplasamentului și  asigurarea condițiilor 

în vederea executării  obiectivului  de investiții: Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în 

comuna Gioseni, judetul Bacău ; 

- raportul de specialitate nr.2755 din 28.09.2021, al administratorului public , prin care  se motiveaza in 

drept si in fapt necesitatea si opotunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

- avizul consultativ nr. 312/313/314/28.09.2021 al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Gioseni ; 

 În baza prevederilor:  

-  Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A, cu 

modificările și completările ulterioare;art.129 alin.(1) alin.(2) lit.b)  și c)  și alin.(14), art. 135 alin.(8)  din O.U.G. 

57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; Legii nr. 52/ 2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată;  

Luând în considerare :  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gioseni nr. 64/2017 privind aprobarea actualizării inventarului 

public al comunei Gioseni, judetul Bacău, însușit prin HCL nr. 28/2005 al comunei Gioseni , județul Bacău ; 

In temeiul  art. 139 alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (2), (4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvolțării și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe baza de protocol a  amplasamentului situat in Comuna Gioseni, Sat 

Gioseni, județ Bacau, aflat in proprietatea publica a Comunei Gioseni, în suprafata de 2639 mp, conform PAD 

anexa, pe care se afla edificata constructia C1 (NCAD 60446 C1- Scoala P+1, Grupuri Sanitare si Centrala) in 

suprafata construita de 953 mp, din totalul de 7633 mp identificat potrivit CF nr. 60446, nr. Cadastral 60446,  

nr. topo 60446, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” — S.A. a obiectivului 

de investiții  Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău . 

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

reglementărilor în vigoare. 

 Art.3. Se aprobă asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitarea și 

pentru organizarea șantierului. 

 Art.4.  Se aprobă asigurarea de către Consiliul local al comunei Gioseni , județul Bacău a finanțării   

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

 Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de  

UAT Gioseni, județul Bacău, în valoare de 397,709.27 lei cu TVA. 

Art.6. Consiliul Local al comunei Gioseni se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului 

realizat, să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minimum 15 ani. 

 

 



 

 

Art.7.  Se împuternicește primarul comunei Gioseni, domnul Bernadin Tamaș, să semneze protocolul 

de predare – primire a amplasamentului prevăzut la articolul 1 . 

    Art.8. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

la instanţa de contencios administrativ competentă. 

             Art.9. Primarul comunei Gioseni , prin administratorul public , Biroul contabilitate , achiziții publice, 

administrativ și compartimentul  cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de 

specialitate  vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

           Art.10. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 

Județului Bacău,   primarului comunei , administratorului public  , biroului și compartimentului precizate la art.9    

și spre cunoștință  publică, în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității 

deliberative -  pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
Consilier,        Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                Cristina Sandu 
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