
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.60 
DIN 14.08.2019 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 2-Școala 

Gimnazială Șimand, sat Șimand, comuna Șimand, județul Arad” 
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa extraordinară, din 
data de 14.08.2019. 
         Având în vedere: 

- Adresa nr.9276/05.06.2019 a Companiei Naţionale de Investiţii; 
- Adresa nr.10973/08.08.2019, a Companiei Naţionale de Investiţii; 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Şimand,d-nul Dema Florin-Liviu; 
- prevederile art. 129, alin. (7) , lit. f) din O.G nr. 57 /2019, privind Codul administrativ 

care prevede faptul că ,, În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 
local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul”; 

- 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, actualizată; 

- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri.   
 

 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul administrativ 

 
    HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în  
comuna Şimand,  judeţul Arad, aflat în proprietatea Comunei Şimand, în suprafaţă de 1508 
mp din totalul de 9457 mp , identificat potrivit Cărții funciare nr. 300160, nr. Cad 1063, liber 
de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de – 
– “Construire bază sportivă TIP 2-Școala Gimnazială Șimand, sat Șimand, comuna 
Șimand, județul Arad”. 
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 Şimand, județul 
Arad a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.). 
Art.4.  - Consiliul Local al comunei Şimand,  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele 
de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 
Art.5.  - Consiliul Local al Comunei 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. 
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https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289889399&d=2019-07-10#p-289889399


ART.6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șimand şi se 
comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Compania Naţională de Investiţii.  

 

              
         Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 

                 Rus Elisabeta                             Secretar Brîndaş Lavinia 
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