
PROIECT  

ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

          
HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă 

TIP 2, sat Mărgăriți, comuna Beceni, cvartal 12, județul Buzău” 
 

      Consiliul local Beceni 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului  comunei Beceni înregistrat la nr. 
6759/18.08.2021,  raportul compartimentului resurse umane, urbanism, 
relaţii publice din cadrul Primăriei comunei Beceni, avizul Comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local Beceni 

- prevederile art. 8, art. 13 din Ordonanța Guvernului nr 25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

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

protocol,  a amplasamentului situat în sat Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău, 

cvartal 12  și aflat în proprietatea publică a comunei Beceni,  în suprafață teren de 

4551  mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 20591, nr.  topo 20591,  liber de 
orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului 

de investiţii „Construire bază sportivă TIP 2, sat Mărgăriți, comuna Beceni, cvartal 

12, județul Buzău”. 
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către UAT Beceni, județul Buzău a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.). 

Art.4. Consiliul local al comunei Beceni, județul Buzău,  se obligă să asigure, în 

condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea 

șantierului. 

Art.5.  Consiliul Local al comunei Beceni, județul Buzău se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl 

întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.6. Secretarul general al comunei  Beceni va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor şi autorităţilor interesate și va aduce la cunoștință publică prin afisare la 

sediul Primariei și pe site http://primariabeceni.ro/ 
INIŢIATOR,         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
Primar,                                                 Secretar general al comunei, 

   Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI 
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