ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA MITRENI
HOTĂRÂRE
privind predarea catre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții ,,CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea conditiilor
în vederea executarii obiectivului de investitii „Construire și dotare sediu primărie în sat
Mitreni, comuna Mitreni, județul Călărași"
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit în
şedinţă ordinară, convocată astăzi, 22 septembrie 2021,

Având in vedere :

-

referatul de aprobare nr. 5334/21.09.2021 întocmit de către Primarului Comunei Mitreni,
domnul Ciprian-Constantin Panait;
raportul compartimetului de specialitate din cadrul primariei comunei Mitreni, judetul Calarasi
nr. 5265/16.09.2021 întocmit de către doamna Chirnogeanu Ionela, consilier achiziții publice;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 192/22.09.2021
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 193/22.09.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 194/22.09.2021

În baza:
- - prevederile OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor Ordonantei Guvernului nr.16/29.08.2014 privind modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii
"C.N.I."S.A.;

-

prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), modificată și completată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă predarea catre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții ,,CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea conditiilor în
vederea executarii obiectivului de investitii „Construire și dotare sediu primărie în sat Mitreni,
comuna Mitreni, județul Călărași", situat în Str. Mușețelului, sat Mitreni, comuna Mitreni, judetul
Călărași și aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Mitreni, a imobilului-teren în
suprafață de 15.665 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.20558 a comunei Mitreni, număr
cadastral 20558, T56, P1256, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizarii de către
CNI a obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN SAT
MITRENI, COMUNA MITRENI, JUDEȚUL CĂLARĂȘI".
Art. 2 Primarul și compartimentul Achiziții publice vor duce la îndeplinire această hotărâre.

Art.3. – Secretarul comunei va lua măsuri de afişare și de comunicare a hotărârii adoptate celor
interesaţi, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, MANEA NICOLAE

Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican

Nr. 64
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 22 septembrie 2021

Nr. consilieri 13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 7

