
 

 

 

  

 

ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAMUC 

          

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea HCL nr.64 din 13 decembrie 2019 privind predarea către 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice, și Administratiei prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii “REABILITARE DRUMURI COMUNALE 

AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA CALAMITATILOR IN 

SATELE DAMUC SI HUISUREZ, COMUNA DAMUC, JUDETUL NEAMT” 
 

 

 

Avand in vedere: 

- Referat de aprobare  nr .4023 /20.07.2021 a Primarului VOAIDES IOAN; 

- Hotararea consiliului Local al Comunei Damuc nr 64/13.12.2019 

- Raportul compartimentului de specialitate 4024/20.07.2021 

 
In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” 

S.A; 

  
 

- În temeiul art.129 alin (4) lit.a si art. 196 alin (1) lit.a din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a unui numar de 3 

amplasamente, situate in  comuna DAMUC si aflate in administrarea Consiliului local al 

Comunei DAMUC, in suprafata totala de 37.950 mp, din care: 

- un teren in suprafata de 31.247 mp, identificat potrivit cartii funciare nr.51108, nr. topo 

51108,  

- un teren in suprafata de 4086 mp, identificat potrivit cartii funciare nr.51114, nr. topo 

51114,  

- teren in suprafata de 2.617 mp, identificat potrivit cartii funciare nr.51123, nr. topo 

51123, libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. 

a obiectivului de investiţii “REABILITARE DRUMURI COMUNALE AFECTATE 



 

 

 

  

 

DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA CALAMITATILOR IN SATELE DAMUC SI 

HUISUREZ, COMUNA DAMUC, JUDETUL NEAMT” 

 

Art.2. Consiliul Local al UAT  DAMUC,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de 

teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului; 

 

Art.3. Consiliul Local al UAT DAMUC se obliga ca, dupa predarea amplasamentelor si a 

obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 

ani; 

Art.4.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate 
de UAT DAMUC în valoare de 121.411,77 lei fară TVA și 144.476,50 lei cu TVA. 

 

Art.5.   Se aprobă demolarea construcției aflate pe amplasament, constructie ce nu face obiectul 

predarii, identificata din punct de vedere cadastral cu nr.51115-C1,anterior incheierii 

protocolului de predare - primire. 

 

 

 

 

Inițiator, AVIZAT, 

          pentru legalitate 

Primar-Voaideș Ioan                                         Secretar General UAT-Țepeș Mihai 
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