
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin

Compania Națională de Investiții CNI-SA , a amplasamentului
și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție

,, Construire sediu primărie, sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău ”

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară în data de
08.12.2021
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr. 3723 din 08.12.2021 și referatul de aprobare al  primarului  comunei
Sărata , înregistrat sub nr. 3723/1 din 08.12.2021, raportul de specialitate al compartimentului
urbanism și amenajarea teritoriului , înregistrat sub nr. 7708 din 08.12.2021, precum și de avizele
nr. 247/248/249 din 08.12.2021 al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;
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.7 alin.(13) din Legea nr. 52/ 2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată;
Luând în considerare :
- adresa S.C. C.N.I. S.A. nr.49695 din 05.11.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata sub
nr.7043 din 09.11.2021;
In temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.b) și c)  și alin.(14) , art. 139 alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTARÂRE:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin
Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.-S.A.” , pe bază de protocol, a unui amplasament compus din
teren în suprafață de 3095 mp din totalul de 3095 mp ,situat în sat Sărata, str. Stațiunii , nr.190,
comuna Sărata, județul Bacău, aflat în proprietatea UAT Comuna Sărata, amplasament identificat
potrivit Cărții Funciare nr.60787, număr cadastral 60787 și număr topo 60787, liber de orice sarcini, în
vederea și pe perioada realizării de către S.C. Compania Națională de Investiții S.A. a obiectivului de
investiții ,, Construire sediu primărie, sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău ”.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Art.3. Se aprobă asigurarea finațării de către Consiliul local al comunei Sărata, județul Bacău a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități ( electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat) .
Art.4. Consiliul local al comunei Sărata se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren
necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.



Art.5. Se aprobă Devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de
investiții prevăzut în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre , după cum urmează :

Valoare totală a investiției : 6 983 099.70 cu TVA, din care:

Valoare C+M: 4 866 011.66 cu TVA

Din totalul general, finanțarea se asigură, după cum urmează:

Buget de stat: 6 462 236.38 cu TVA
Buget propriu beneficiar: 520 863.32 cu TVA

Art.6. Consiliul local al comunei Sărata se angajează ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.
Art.7. Se împuternicește doamna Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, să semneze, în numele
Consiliului locala al comunei Sărata, protocolul privind predarea – primirea terenului.
Art.8. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata, județul Bacău, prin
compartimentele financiar – contabilitate și urbanism și amenajarea teritoriului.
Art.9. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios
administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.
Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Sărata , Instituției Prefectului- Județul
Bacău, compartimentelor nominalizate la art.8, precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea
Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative –
pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
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Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


