
HOTĂRÂRE NR. __2___  
DIN DATA DE _29.01.2016

CONSILIUL  LOCAL  CLINCENI  - JUDEŢUL ILFOV, având în vedere:
 Proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de către  Primarul  Comunei Clinceni;
 Expunerea   de   motive a  Primarului  Comunei  Clinceni;
  Adresa  nr. 156063/15.12.2015 a COMPANIEI  NATIONALE DE INVESTITII  
 Avizul favorabil al  Comisiilor  de  Specialitate  nr. 1 - 3  ale  Consiliului Local  

Clinceni;

              În  temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 art. 45 alin. 1, art. 47 şi art. 115 alin. 1
lit. b), alin. 3 lit. a) din  Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ® ,  

HOTĂRĂŞTE:  
Art.  1 -Se aproba  predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin
Compania Nationala de Investitii “CNI “S.A., pe baza de protocol,  amplasamentului ( imobil constituit  din
teren  si fundatie) situat in comuna Clinceni, judetul Ilfov, T35 P_198_  si aflat in adminitrarea Consiliului
Local Clinceni,identificat  conform Cartii Funciare  nr. 57858 nr. cadastral provizoriu_57858,  liber de
orice  sarcini, inn vederea  si pe perioada  realizarii de catre CNI-SA a obiectivului de investitii “SALA  DE
SPORT- COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV”

Art.  2  - Amplasamentul   specificat la art 1 se va preda de  catre care beneficiar viabilizat ,
conform documentelor  urbanistice ,cu respectarea reglementarilor in vigoare; 
  Art.  3  --Se aproba  asigurarea , in conditiile  legii,   finantarea de catre Consiliul local Clinceni,
judetul Ilfov, a cheltuielilor  pentru racordurile la utilitati( eléctrica, apa-canal,gaze naturale  sau
alt tip de combustibil  utilizat)

Art.  4-Consiliul local al com unei Clinceni, judetul Ilfov, se obliga sa asigure, in conditiile  legii,
suprafetele de teren necesare pentru depozitare si organizarea  santierului;

Art.5. Se aprobă finatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de
UAT ..Clinceni în valoare de .500.000.. lei cu TVA; 

Art.6. Consiliul Local al Comunei ..Clinceni se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a
obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15
ani.

Art.  7  -Primarul  comunei Clinceni, prin aparatul de specialitate , va  aduce la indeplinire
prevederile  prezentei  hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
dl. NICULAE GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR   
VLAD LILIANA 

  
HOTĂRÂRE NR. __3___  
DIN DATA DE _29.01.2016

CONSILIUL  LOCAL  CLINCENI  - JUDEŢUL ILFOV, având în vedere:
 Proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de către  Primarul  Comunei Clinceni;



 Expunerea   de   motive a  Primarului  Comunei  Clinceni;
 Raportul de specialitate  intocmit de catre  compartimentul “Proiecte  ,

strategii de dezvoltare  si patrimoniu”
 Avizul favorabil al  Comisiilor  de  Specialitate  nr. 1 - 3  ale  Consiliului Local  

Clinceni;

              În  temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 art. 45 alin. 1,4,5 art. 47 şi art. 115 alin.
1 lit. b), alin. 3 lit. a) din  Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ® ,  

HOTĂRĂŞTE:  
                                        
Art. 1- Se aproba  depunerea  cererii de finantare catre  CNI in vederea  
realizarii  obiectivului  de inters public “Complex sportiv   Clinceni, comuna 
Clinceni, judetul Ilfov”

Art. 2- Primarul comunei Clinceni, prin aparatul de specialitate ,  va aduce la 
indeplinire    prevederile   prezentei   hotarari; 

                          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
dl. NICULAE GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR   
VLAD LILIANA 
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