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Proiect  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat in Satul 

Margariti, Comuna Beceni, Judetul Buzau și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii  

“Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamantu cultural si biblioteca 

din Satul Margariti, Comuna Beceni, Judetul Buzau” 
 

Având în vedere: 

 • Prevederile: 

 - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 

3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 - art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare 

Locală a comunei Beceni, Judetul Buzau aprobată prin Hotărârea Consiliului local al 

comunei Beceni, Judetul Buzau 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OG 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, 

a amplasamentului așezământului cultural și bibliotecii cu  terenul aferent,  situat în  

satul Margariti, comuna Beceni, judetul Buzau și aflat în administrarea Consiliului 

local al comunei Beceni, Judetul Buzau în suprafață de teren de 489,00 mp, si a 

constructiei C1, in suprafata construita de 248 mp,  identificate potrivit Cărții funciare 
nr. 21183, nr. Cad. 21183 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 asezamant cultural si biblioteca din Satul Margariti, Comuna Beceni, 
Judetul Buzau”. 
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Art. 2. Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament, ce nu fac obiectul 
predării, identificate cadastral cu nr. 21183-C2, 21183-C3, anterior încheierii 
protocolului de predare amplasament.   
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 Beceni, 

Judetul Buzau a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz 
sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

Art.5. Consiliul Local al Beceni, Judetul Buzau,  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 Beceni, Judetul Buzau în valoare de 169.910,40 lei cu TVA. 

Art.7.  Consiliul Local al Comunei Beceni, Judetul Buzau 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. 8. Începând cu data prezentei, HCL Beceni nr. 29/19.09.2019 se abrogă.  

Art. 9. Secretarul general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor și autorităților interesate. 

 
INIŢIATOR,                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

     Primar,                                                                                          Secretar, 

Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN                                   Elena CÂRCEI 
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