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       CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Ă R E 

privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de investiții ,,C.N.I.’’ SA,  a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor’’ 

 
 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 3448 din 11.06.2021 la proiectul de hotărâre privind  
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de investiții ,,C.N.I.’’ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna 
Țețchea, județul Bihor’’; 

 - Raportul de specialitate nr. 3449 din 11.06.2021, privind  predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.’’ 
SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 
,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor’’. 

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, 13 din totalul de 13 în funcție, 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 7 din anexa 3 a Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată. 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. c) coroborate cu prevederile 

art. 129 alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

         Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
                                                            H O T Ă R Ă ŞT E : 
 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a 
terenurilor identificate cu urmatoarele nr. cadastrale: 

- 55421 în suprafață de 2.988 mp; 
- 55422 în suprafață de 12.174 mp; 55403 în suprafață de 9.598 mp; 
- 55409 în suprafață de 8.111 mp; 55309 în suprafață de 6.012 mp; 
- 55344 în suprafață de 11.304 mp; 55315 în suprafață de 2.474 mp; 
- 55306 în suprafață de 40.742 mp; 55305 în suprafață de 38.957 mp; 
- 5310 în suprafață de 2.868 mp; 5311în suprafață de 3.772 mp ; 
- 55354 în suprafață de 3.130 mp; 55312 în suprafață de 2.392 mp. 

aflate în proprietatea publică a comunei Țețchea identificate conform extraselor de Carte 
Funciară, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, libere de orice sarcini, în 
vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 
,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor’’. 



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

reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Țețchea, 
județul Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilități. 

Art. 4. Consiliul Local al Comunei Țețchea se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art. 5. Consiliul Local al Comunei Țetchea se obligă ca, după predarea amplasamentului 
şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de 
minim 15 ani. 

       Art. 6. Se împuternicește primarul Comunei Țețchea, domnul Florin – Aurel Cazan, 
în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această hotărâre. 

      Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul 
oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local; 
- Compania Națională de Investițoo ,,C.N.I.” S.A. 

 
 

 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

      Maria – Otilia Ștef                                                        Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 60 din 29 iulie 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 13  
 Vot: 13 voturi ,,Pentru” 

 


