
                                 
JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ
Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

C.I.F.5398331
Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;

e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                                                                              
                                                               H O T Ă R Â R E

privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice i Administra iei prin Companiași Administrației prin Compania ției prin Compania
Na ională  de  Investi ii  “C.N.I.”S.A.  a  amplasamentului  i  asigurarea  condi iilor  în  vedereației prin Compania ției prin Compania și Administrației prin Compania ției prin Compania
executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire “Sală de sport tribună 180 locuri” dinției prin Compania
comuna Chi laz,satul Mi ca,jude ul Bihorși Administrației prin Compania și Administrației prin Compania ției prin Compania

                   
                   Având în vedere proiectul de hotărâre i referatul de aprobare cu nr.2.533 din 20 maiși Administrației prin Compania
2021 ale primarului comunei;
                   Văzând raportul de specialitate nr.2.534 din 20 mai 2021 i avizul comisiei deși Administrației prin Compania
specialitate a consiliului local,
                   inând seama de prevederile:Ținând seama de prevederile:
                    -art.6 alin.(2) i art. 4 al Anexei nr.3 din Ordonan a Guvernului nr.25/2001 privindși Administrației prin Compania ției prin Compania
înfiin area  Companiei  Na ionale  de  Investi ii  “C.N.I.”  S.A.,cu  modificările  i  completărileției prin Compania ției prin Compania ției prin Compania și Administrației prin Compania
ulterioare;
                    În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) i c) ,alin.(6), art.139 alin.(3) lit.g) i aleției prin Compania și Administrației prin Compania și Administrației prin Compania
art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulției prin Compania ției prin Compania
administrativ,
                     Consiliul local al comunei Chi lazși Administrației prin Compania

                                                             H O T Ă R Ă  T E :Ș T E :

                    Art.1.-Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice iși Administrației prin Compania
Administra iei  prin  Compania  Na ională  de  Investi ii  “C.N.I.”S.A.  pe  bază  de  protocol  ației prin Compania ției prin Compania ției prin Compania
terenului  situat  în  satul  Mi ca,comuna  Chi laz,jude ul  Bihor,aflat  în  proprietatea  comuneiși Administrației prin Compania și Administrației prin Compania ției prin Compania
Chi laz ,în suprafa ă de 5.000 mp,identificat conform planului de amplasament i delimitare ași Administrației prin Compania ției prin Compania și Administrației prin Compania
imobilului-anexă la  prezenta  hotărâre  -  din totalul  de  13.082 mp identificat  conform  Cărtii
funciare nr.50676, nr.cadastral 50676,liber de orice sarcini,în vederea i pe perioada realizării deși Administrației prin Compania
către “C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire “Sală de sport cu tribunăției prin Compania
180 locuri” din comuna Chi laz,satul Mi ca,jude ul Bihor.și Administrației prin Compania și Administrației prin Compania ției prin Compania
                    Art.2.-Amplasamentul este viabilizat  ,conform documentelor urbanistice,cu
respectarea reglementărilor în vigoare.
                    Art.3.-Se aprobă asigurarea finan ării  de către Consiliul  local al  comuneiției prin Compania
Chi laz,jude ul Bihor, a cheltuielilor pentru racordurile la utilită i(electricitate,apă,canal,etc.).și Administrației prin Compania ției prin Compania ției prin Compania



                     Art.4.-Consiliul local al comunei Chi laz se obligă să asigure,în condi iileși Administrației prin Compania ției prin Compania
legii,suprafe ele de teren necesare pentru depozitarea i organizarea antierului.ției prin Compania și Administrației prin Compania și Administrației prin Compania
                     Art.5.-Consiliul  local  al  comunei  Chi laz  se  obligă  ca,după  predareași Administrației prin Compania
amplasamentului i a obiectivului realizat,să men ină destina ia acestuia i să îl între ină pe oși Administrației prin Compania ției prin Compania ției prin Compania și Administrației prin Compania ției prin Compania
perioadă de minimum 15 ani.
                     Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează primarulției prin Compania
comunei Chi laz.și Administrației prin Compania
                     Art.7.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul official local i se comunică:și Administrației prin Compania
                              -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ției prin Compania ției prin Compania
                              -Companiei Na ionale de Investi ii;ției prin Compania ției prin Compania
                              -primarului comunei Chi laz.și Administrației prin Compania

                      
                       Pre edinte de edin ă,și Administrației prin Compania și Administrației prin Compania ției prin Compania
                         Ioan Marinel Chiși Administrației prin Compania
                                                                                                                   Contrasemnează,
                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                         Ioan Tiriteu

Nr.32 din 21 mai 2021.
                                                                      


