
 
 
 

ROMANIA                                                                                             

JUDEŢUL  MURES 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL  

 

    HOTĂRÂREA nr.10 

Din 18 martie 2015 

 

privind transmiterea in folosinta gratuita către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 

in vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport din comuna  OGRA, judeţul Mures ” 

 

Avand in vedere: 

-Expunerea de motive nr. 1800/ 12.03.2015 a Primarului comunei Ogra la proiectul de 

hotarare inaintate.; 

-Raportul de specialitate nr.1813/12.03.2015, privind transmiterea in folosinta gratuita către 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de 

investiţii „Sală de sport din comuna  OGRA, judeţul Mures; 

-Raportul de avizare al comisiei de specilaitate nr.3 din cadrul consiliului local 

Tinand cont de  : 

- Ordonanta Guvernului nr .25/2001, privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „ C.N.I” 

SA, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”c”, art.45 alin.(3), art.124 din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a terenului  situat in  comuna 

Ogra, judeţul Mures, aflat în domeniul public al comunei Ogra, în suprafaţă de 6.109  mp, identificat 

potrivit Cartii funciare nr. 1444/N/Ogra, nr. top 60/3/2/a/2(66), liber de orice sarcini, în vederea şi pe 

perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Sală de sport ”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art.3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Ogra, judetul  Mures a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat 

etc.); 

Art.4. Consiliul Local al comunei Ogra,  se obligă să asigure, în conditiile legii, suprafeţele de 

teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului . 

Art.5. Consiliul Local al Comunei Ogra se obligă ca, dupa predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

              

            PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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