
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

 

 

HOTARAREA NR. ____ 

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din sat Albestii 

Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, 

judeţul Arges   

 

 Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges. 

 Avand in vedere: 

        -HCL nr.11/2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice 

pentru anul 2020; 

        - referatul de aprobare nr.3713 / 09.07.2020, din partea d-lui Primar, Popa 

Gabriel; 

        - raportul de specialitate nr.3714 /09.07.2020, al compartimentului de 

resort din cadrul Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de 

Arges;  

In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

- Art.96 alin.(3), art.129 alin.(1) si alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g si 

art.300 alin (1) lit.e; 

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale 

Consiliului Local Albestii de Arges;  

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 

privind Codul admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezoltarii si 

Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de 

protocol,  a terenului  situat în  sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, 

comuna Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Arges  aflat în proprietatea comunei 

Albestii de Arges, în suprafaţă de 4679 mp, identificata conform PAD, anexa la 

HCL –  din totalul de 42862 mp  identificat potrivit Cărții funciare nr. 81638, 

liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – 



S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport scolară”, din sat 

Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, 

judeţul Arges. 

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

cu respectarea reglementărilor în vigoare; 

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

Albestii de Arges, județul Arges a cheltuielilor pentru racordurile la utilități 

(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Consiliul Local al comunei Albestii de Arges se obligă să asigure, 

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

şantierului; 

Art.5. Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges se obligă ca, după 

predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia 

acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6.Primarul comunei Albestii de Arges, prin compartimentele de 

specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           Art.7.Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege 

Institutiei Prefectului judetului Arges, Primarului comunei Albestii de Arges, si 

va afisata pe site-ul  Comunei Albestii de Arges: albestiidearges.ro pentru 

aducerea la cunostinta publica: 

 

                 Data: 16.07.2020 

 

      PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                              Contrasemneaza, 

        CONSILIER LOCAL,                                      SECRETAR GENERAL, 

             Popa Petre                                                               Isfan Elena 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005,  

Tel./Fax 0248 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din sat Albestii 

Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, 

judeţul Arges   

 

 Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges. 

 Avand in vedere: 

        -HCL nr.11/2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice 

pentru anul 2020; 

        - referatul de aprobare nr.3713 / 09.07.2020, din partea d-lui Primar, Popa 

Gabriel; 

        - raportul de specialitate nr.3714 /09.07.2020, al compartimentului de 

resort din cadrul Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de 

Arges;  

In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

- Art.96 alin.(3), art.129 alin.(1) si alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g si 

art.300 alin (1) lit.e; 

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale 

Consiliului Local Albestii de Arges;  

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 

privind Codul admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezoltarii si 

Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de 

protocol,  a terenului  situat în  sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, 

comuna Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Arges  aflat în proprietatea comunei 

Albestii de Arges, în suprafaţă de 4679 mp, identificata conform PAD, anexa la 

HCL –  din totalul de 42862 mp  identificat potrivit Cărții funciare nr. 81638, 

liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – 

S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport scolară”, din sat 



Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, 

judeţul Arges. 

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

cu respectarea reglementărilor în vigoare; 

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

Albestii de Arges, județul Arges a cheltuielilor pentru racordurile la utilități 

(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Consiliul Local al comunei Albestii de Arges se obligă să asigure, 

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

şantierului; 

Art.5. Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges se obligă ca, după 

predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia 

acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6.Primarul comunei Albestii de Arges, prin compartimentele de 

specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           Art.7.Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege 

Institutiei Prefectului judetului Arges, Primarului comunei Albestii de Arges, si 

va afisata pe site-ul  Comunei Albestii de Arges: albestiidearges.ro pentru 

aducerea la cunostinta publica: 

       Data: 09.07.2020 

 
Initiator proiect,                                                                                      Avizat,    

Primar,                                                                                                Secretar general,                                                               

Popa Gabriel                                                                                        Isfan Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

 

Nr.3714 / 09.07.2020 

 

Raport de specialitate 

 la Proiectul de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor 

Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” 

din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de 

Arges, LOT 2, judeţul Arges   

 

Avand in vedere: 

        -HCL nr.11/2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice 

pentru anul 2020; 

        - referatul de aprobare nr.3713 / 09.07.2020, din partea d-lui Primar, Popa 

Gabriel; 

Obiectul proiectului de hotarare il constituie predarea catre Ministerul 

Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din sat 

Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, 

judeţul Arges ; 

De asemenea, conform procedurilor de finantare reglementate legal prin 

CNI SA, comuna Albestii de Arges va asigura finantarea pentru racordurile la 

utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); va 

asigura, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi 

organizarea şantierului si va mentine, după predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, destinaţia acestuia şi îl vaintreţine pe o perioada de minim 

15 ani; 

 In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

- Art.96 alin.(3), art.129 alin.(1) si alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g si 

art.300 alin (1) lit.e; 

Intocmit, 

Consilier juridic superior,               Inspector superior, 

Vasile Crina-Maria                       Stan Gheorghe 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

 

Nr.3713/09.07.2020 

 

Referat de aprobare  

la Proiectul de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor 

Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” 

din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de 

Arges, LOT 2, judeţul Arges   

 

 

 

 In vederea asigurarii unor conditii decente de practicare a sportului de 

masa si in aer liber pe raza comunei Albestii de Arges coroborat cu posibilitatea 

finantarii prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., autoritatea locala 

a inaintat o cerere de finantare pentru construirea unei Sali de sport scolara pe 

terenul situat in sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna 

Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Arges. 

 In urma solicitarii inaintate catre CNI s-a solicitat o hotarare  prin care se 

va da in administrare terenul aferent investitiei pe perioada realizarii obiectivului 

de catre companie. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus si prevederile art.136, alin.(8) 

lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ: “ (8) Fiecare proiect de 

hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii 

numai dacă este însoţit de: 

    a) refera tul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 

iniţiator”, va propun spre dezbatere si adoptare „Proiectul de hotarare privind 

predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de 

sport școlară” din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna 

Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Arges. 

 
Primar, 

POPA GABRIEL 

 

 

 

 

  


