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H O T Ă R Â R E A  Nr. 42/20.09.2022 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect tip - „Construire Sală de sport Școlară”, din comuna 

Tiream, judeţul Satu Mare 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

20.09.2022. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 42/06.09.2022 inițiat 

în baza referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 42/06.09.2022, 

însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 42/06.09.2022 și 

de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 și nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

În conformitate cu prevederile 

- Ordonanței 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; 

Respectându-se prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

        În temeiul art.129, alin. 2, lit. b) şi alin. 4, lit. f), art. 136 alin. (1), art. 139, 

alin. (1) şi (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. (4) şi art. 199 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază 

de protocol,  a terenului  situat în  comuna Tiream, judeţul Satu Mare, aflat în 

proprietatea Domeniului privat al Comunei Tiream în suprafaţă de 10.000 mp, 
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identificat potrivit Cărții funciare nr. 100658 nr. cadastral 100658, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului 

de investiţii „Construire Sală de sport Școlară, Sat Tiream, Comuna Tiream, 

Județul Satu Mare”. 

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 

Tiream, județul Satu Mare a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, 

canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

Art. 5. Consiliul Local al comunei  Tiream se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ; 

Art. 6. Consiliul Local al Comunei Tiream 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. 7. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințează primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare;  

           Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

                                                                   Tiream, la 20.09.2022 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Mellau Zsolt   Secretar general UAT Tiream 

              cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 
            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie : 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor absenţi: 0;  Voturi 

pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0; Nr. total al consilierilor locali care au participat la dezbateri şi la vot:  11 
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