
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTĂRÂRE  

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice,  si 
Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., pe baza de 
protocol, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca 
Dornei, județul Suceava” 

  
                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

              intrunit in sedinta extraordinara   in data de 15 martie  2021 
 

        Având în vedere  referatul de aprobare nr. 7164/11.03.2021 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr.7165/11.03.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
         În conformitate cu prevederile OG nr.16/2019 pentru modificarea si completarea OG 
nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI SA; 
         În temeiul dispoziţiilor  art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit.(d),alin.(2) lit.(c)coroborat 
cu alin.(5) ;lit.(b), art.139 alin.(2)   si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art. 1 Se aprobă predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice,  si 
Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., pe baza de protocol, a 
terenului  in suprafata de 4880 mp teren din suprafata  de 14792 mp, proprietate privata 
a Municipiului Vatra Dornei, teren  situat in Municipiul Vatra Dornei, in zona „Lunca 
Dornelor”, identic cu parte din nr.cadastral 30217 din CF 30217, numar topo 30217, 
conform Planului de Amplasament si Delimitare imobil, anexa la prezenta hotarare, ”liber 
de sarcini, în vederea si pe perioada executării obiectivului de investiții „Bazin de înot, 
municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”. 
     Art.2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementarilor in vigoare; 
      Art.3 Se aprobă asigurarea finantarii de catre Consiliul local al Municipiului Vatra 
Dornei, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, etc.). 
    Art.4  Consiliul local se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren 
necesare pentru depozitarea si organizarea santierului. 
    Art.5 Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei 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.6 Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.143/2020. 
   Art.7 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,  
     REY ADRIAN RADU          Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                   
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