
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 138/2021 
 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici 
nr .10  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică” 

  
  Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,   
              Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al domnului Bokor Tiberiu, primarul municipiului 
Târgu Secuiesc, județul Covasna, privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul 
Târgu Secuiesc,str Fabrici nr .10  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Construire creșă mică”,  
           Având în vedere prevederile :  
            - O.U.G nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 
 -    art. 1 alin (2) lit. e. coroborat cu art. 2 alin (1) lit. e., art.6 și art.13 din Anexa nr. 3  - Programul național 
de construcții de interes public sau social -, la O.G. nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții ”C.N.I.” – S.A, cu modificările și completările ulterioare, 
  -    art. 14 alin (3) din O.U.G nr 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 
modificările și compeltările ulterioare; 
  -  Anexa 3, pct.5 la Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei 
nr.1207/26.08.2021  pentru aprobarea listelor obiectivelor de investiții care se realizează pe baza proiectelor tip 
— “Construire creşă mare”, “Construire ereşă medie”, “Construire creşă mică” din subprogramul “Unităţi şi 
instituţii de învățământ de stat”,  
       În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c.  și d.,   art.129 alin. (7) lit.a , ale art.139 alin.(3) lit.g,  art 
196 alin.(1) lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
  

 HOTĂRĂŞTE: 
  

     Art. 1. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A. , pe baza de protocol, a amplasamentului -teren situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 10, județul Covasna, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc , în  suprafață de 3.128,00  mp, din totalul de 
14.967,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.31450 –Tg.Secuiesc, nr. cadastral 31450 și potrivit  planului  
topografic prin punctele 22-23-29-30-31-32-33-14-15-16-17-18-19-20-21-22,  anexă  la prezenta hotărâre, liber 
de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de ”C.N.I” S.A a obiectivului de investiții ” Construire creșă 
mică. ‘’ 
          Art.3. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 
          Art.4.  - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, 
județul Covasna a cheltuielilor pentru racordurile la utilități  (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.). 
         Art.5.  - Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 
        Art.6. -  Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc  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. 
       Art.7 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 

 Târgu Secuiesc, la 20 octombrie 2021 
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