
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. 

Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, privind încheierea unui  parteneriat cu 

C.N.I. S.A. pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. 

Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani”, 
văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a) și f) și art. 349 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului „Reabilitare 

sală de sport Liceul Pedagogic N. Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani”situat 

în  municipiul Botoșani, str. I.C.Bratianu nr.65, Judetul Botosani , aflat în proprietatea Municipiului 

Botoșani, în suprafață construita de 576,24 mp si teren afferent in suprafata de 1000,00 mp din totalul de 

16015 mp inscrisi in CF nr. 62457, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către 

„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. Iorga, str. 

I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani”. 
Art. 2. 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,UAT Municipiul Botoșani, județul 

Botoșani, „CNI”-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune 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 atingerea drepturilor și intereselor legitime 

ale “CNI”-SA.  

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Unitatea administrativ-teritorială  municipiul 

Botoșani, județul Botoșani a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt 

tip de combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Unitatea administrativ-teritorială municipiul Botoșani se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului; 



Art. 5. Unitatea administrativ-teritorială municipiul Botoșani,județul Botoșani se obligă ca, după 

predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța 

pe o perioada de minim 15 ani; 

Art. 6. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 175 din 24.08.2016 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice prin Compania 

Natională de Investitii CNI SA a amplasamentului și asigurarea conditiilor în vederea executării 

obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare și extindere Sală de sport Liceul Pedagogic Nicolae 

Iorga, Municipiul Botoșani, Judetul Botosani”.  

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                   Secretar general,  

 Marius Petru  Rogojinschi  Ioan Apostu 
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