ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GRECI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
nr.21
din 26.05.2021
privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Ministerul Lucrarilor Publice prin Compania
Nationala de Investitii a unui teren in suprafata de 1.096 mp,liber de orice sarcina, destinat constructiei-Centru
Multifunctional in comuna Surdila Greci, judetul Braila.
Consiliul Local Surdila Greci ,judetul Braila ,intrunit in sedinta ordinară din data de 26 mai 2021;
Avand in vedere:
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
►prevederile art.2,alin.2 din Anexa nr.3 “Programul national de constructii de interes public sau social” la
Ordonanta Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de investitii “C.N.I”-S.A.
►in baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1)si alin.(2) ,art.196 alin.(1) lit.a),art.197
alin.(4) si art.199 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 – Codul Administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre Ministerul Lucrarilor Publice prin Compania
Nationala de Investitii a unui teren in suprafata de 1.096 mp,liber de orice sarcina, destinat constructiei-Centru
Multifunctional in comuna Surdila Greci, judetul Braila aparținând domeniului privat al comunei Surdila Greci,
situat în centrul comunei Surdila Greci pe DN 2B, strada Principala nr. 50,pe durata construirii obiectivului
Centru Multifunctional in comuna Surdila Greci, judetul Braila identificat prin carte funciară nr. 72583, număr
cadastral 72583.
Art. 2 Amplasamentul se va preda de catre beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice,cu
respectarea reglementarilor in vigoare conform anexei.
Art. 3 Consiliul Local va asigura, in conditiile legii, suprafata de teren necesara pentru depozitarea si
pentru organizarea santierului.
Art.4 Consiliul Local va asigura finantare pentru racordurile de utilitati(electrica, apa,canal,gaz sau alt
tip de combustibil utilizat).
Art.5 Predarea terenului se face in conditiile legii pe baza de protocol predare –primire intre Consiliul
Local Surdila Greci si S.C.Compania Nationala de Investitii S.A. cu obiligativitatea ca, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa-l intretina pe o perioada de minim
15ani.
Art.6 Se împuterniceşte Primarul comunei Surdila Greci, domnul Ionel Meirosu, cu semnarea actului de
transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate.
Art. 7 Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotarare va fi comunicata tuturor persoanelor
interesate.
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