
 
 

 

     ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

ORAŞUL  DOLHASCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 28.03.2022,  privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională 

de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii ,, Construire creșă mica , str. Dr. C. Arsenie , nr. 18, orașul Dolhasca, 

județul Suceava”  

 

 

Având in vedere: 

  - referatul de aprobare cu nr. 8767 / 10.06.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de primarul 

oraşului Dolhasca, domnul Isachi Decebal Dumitru;   

 - raportul de specialitate cu nr.8768 / 10.06.2022 întocmit de Compartimentul de specialitate;  

     -solicitarea Companiei Naționale de Investiții(CNI), transmisă pe E-mail în data de 10.06.2022;  

 - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

 - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

 - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

 

În conformitate cu prevederile : 

- Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

“C.N.I.”- S.A, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art.129, alin.(2), lit. c) și lit. d), coroborate cu alin.(6), lit.a), alin.(7), lit.f) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative, 

cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art.139 alin.3,lit.g) şi art.196 alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

.  

                                                        HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului  Local nr. 7 din 28.03.2022, care 

va avea următorul cuprins: 

 Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament (construcții care nu fac obiectul 

predării), identificată potrivit cărții funciare nr.38515, nr.topo. 38515-C1 ( în suprafață construită la 

sol de 110 mp), nr.topo. 38515-C2 ( în suprafață construită la sol de 9 mp), nr.topo. 38515-C3 ( în 

suprafață construită la sol de 39 mp) după aprobarea indicatorilor tehnico-economici și anterior 

încheierii protocolului  de predare-primire al amplasamentului. 

 

 



 
 

 

 

Art. 2. Se aprobă  modificarea și completarea  art. 3,  din Hotărârea Consiliului  Local nr. 7 din 

28.03.2022, care va avea următorul cuprins: 

1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

         (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare sau 

ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului U.A.T. Oraș Dolhasca, județul 

Suceava , CNI-SA asigurându-și dreptul legal de actiune în justiție în vederea sancționării atitudinii 

culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin 

neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor și intereselor 

legitime ale “CNI”-SA.  

   

  Art.3. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 28.03.2022,  privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii ,, Construire creșă mica , str. Dr. C. Arsenie , nr. 18, orașul Dolhasca, județul Suceava, 

rămân neschimbate. 

 

Art.4. Primarul oraşului Dolhasca, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

     Preşedinte de şedinţă              

       Ungureanu Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 
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