
 
 
 
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA BANULUI 
 

          
 

HOTĂRÂRE nr 46/07.11.2017 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului  Caminului Cultural si terenul acestuia  și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, Modernizare, Dotare si 
Extindere Camin Cultural Limpezis, Comuna Movila Banului, Judetul Buzau 

 
 

 
 Consiliul Local al comunei Movila Banului, Judetul Buzau 
 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr .6658/07.11.2017 a Primarului comunei Movila Banului, 
judetul Buzau; 

- Hotararea Consiliului Local al  comunei Movila Banului  nr 15/16.03.2017privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2017 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Movila Banului nr 40/30.09.2016 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investitii Reabilitare, 
Modernizare, Dotare si Extindere Camin Cultural Limpezis, Comuna Movila 
Banului, Judetul Buzau 

- Raportul de specialitate . nr 6659/07.11.2017 
- Avizul comisiei de specialitate nr 6660/07.11.2017 
- Prevederile Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

 In temeiul art.36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de 
protocol,  a amplasamentului, asezamant cultural si teren aferent,  situat în  comuna  
Movila Banului. și aflat în administrarea Consiliului local Movila Banului în suprafață 
construita de 199mp, si teren aferent in suprafata de. 900 mp,identificat potrivit Cărții 
funciare nr.97152 nr. topo .21068. și nr. topo .21068 liber de orice sarcini, în vederea şi 



 
 
 
  
 

pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, 
Modernizare, Dotare si Extindere Camin Cultural Limpezis, Comuna Movila Banului, 
Judetul Buzau.”. 
Art. 2. Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament (construcții care nu fac 
obiectul predării), anterior semnării protocolului  de predare-primire. 
Art.3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei  Movila 
Banulu, județul Buzau. a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, 
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
Art.5. Consiliul Local al comunei  Movila Banului,  se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 
Art.6.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări 
finanțate de UAT Movila Banului în valoare de 195.432 mii lei cu TVA. 
Art.7.  Consiliul Local al Comunei Movila Banului se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină 
pe o perioada de minim 15 ani; 
 

 
 

 
Presedinte de sedinta,  

Lazar Liliana  

 

Contrasemneaza secretar, 

 IOSIV MIRELA 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din 
data de.07.11.2017_cu respectarea prevederilor art.45 alin .1), 2) din Legea nr.2015/2010, a 
administratiei publice locale , rep., cu un numar de 11voturi pentru, 0abtineri si 0 voturi impotriva, din 
numarul total de 11consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta. 

 

	


