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HOTĂRÂRE NR. 85 / 12.08.2020
cu privire la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire Bazin de
înot didactic în oraș Sovata, Str. Gara Mică, județul Mureș”

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară,

Luând  în  dezbatere  Proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  predarea  către
Ministerul Lucrărilor  Publice, Dezvoltării  şi  Administraţiei,  prin  Compania  Națională  de
Investiții  „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții Proiect tip  – „Construire Bazin de înot didactic în oraș Sovata,
Str. Gara Mică, județul Mureș”,  conform  Referatului de aprobare al Primarului Orașului
Sovata nr. 13.457/06.08.2020, în calitate de inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  intern  specializat  în
domeniul achizițiilor publice nr.13.625/11.08.2020 ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.16/2014, privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;

 În  temeiul  prevederilor  art.129 alin.1,  alin.2  lit.  „c”,  alin.6 lit.„a”,  alin.9  lit.„a”,
art.139 alin.3 lit. „g”, respectiv art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  predarea  către  Ministerul Lucrărilor  Publice, Dezvoltării  şi
Administraţiei, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a
terenului situat în Orașul Sovata, Str. Gara Mică, județul Mureș, aflat în proprietatea publică
a Orașului Sovata, în suprafață de 3.300 mp, situat în intravilanul orașului Sovata și face
parte din suprafața totală de 15.615 mp., identificat potrivit C.F. nr.51771 Sovata, liber de
orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de
investiții  „Construire  Bazin  de  înot  didactic  în  oraș  Sovata,  Str.  Gara  Mică,  județul
Mureș”.

Art.2. –  Amplasamentul  este  viabilizat,  conform  documentelor  urbanistice,  cu
respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art.3. – Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Orașului Sovata a
chetuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil
utilizat etc.).

Art.4. – Consiliul Local al Orașului Sovata, se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
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Art.5. –  Consiliul  Local  al  Orașului  Sovata  se  obligă  ca,  după  predarea
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe
o perioadă de minimum 15 ani.

Art.6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredințează Primarul
Orașului Sovata, prin Compartimentul Intern specializat în domeniul Achizițiilor publice.
            Art.7. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Compartimentul  Intern  specializat  în  domeniul  achizițiilor

publice;

                     -       Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.    

                   Președinte de ședință,
                                                                                          Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                 Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data 12 august
2020, cu 16 voturi “pentru”.                                                                       
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