HOT RÂRE
cu privire la: predareaăc treăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleășiăAdministrațieiăPubliceăprină
CompaniaăNațional ădeăInvestițiiă”C.N.I.” - S.A.ăaăamplasamentelorănecesareășiăasigurareaă
condițiilorăînăvedereaăexecut riiăobiectivuluiădeăinvestițiiă„Consolidareămaluri,ădecolmatareă
șiăexecutareăpodăautoăpesteăPârâulăăSurduiu, peăDJă648ăAăînăcomunaăVerguleasa,ăjudețulă
Olt, km 4+552 – 4+567”

Avândăînăvedere:
- Expunerea de motive nr. 3299/23.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
3300/23.03.2018;
- Adresa nr. 4344 din 04.07.2017 a Primăriei comunei Verguleasa, înregistrată la Compania
Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. sub nr. 9866 din 05.07.2017;
- Adresa nr. 8884/07.09.2017 a Consiliului Județean Olt către Compania Națională de Investiții
”C.N.I.” - S.A;
- Raportul nr. 3301/23.03.2018 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul nr. 3500/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 3521/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
- Raportul nr. 3522/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
comerţ;
- Listaă sintez ă aă obiectiveloră deă investiții din cadrul subprogramului „Lucr riă înă prim ă
urgenț ”ă ală Programuluiă națională deă construcțiiă deă interesă ă public sau social,ă aprobat ă prină
Ordinul ministrului dezvolt riiăregionale,ăadministrațieiăpubliceăși fondurilor europene nr. 6299
din 02.10.2017;
- Prevederile art.1 alin.(2) lit.i), art.2 alin.(1) lit.i), art.3 alin.(2) lit.a)ăși art. 4 – 8 din „Programul
naţională deă construcţiiă deă interesă publică sauă social” înscrisă în Anexa nr. 3 la Ordonanțaă
Guvernului nr. 25/2001 privindă înfiinţareaă Companieiă Naţionaleă deă Investiţiiă C.N.I.ă - S.A.
aprobat ăcuămodific riăprin Legea nr. 117/2002, astfel cum a fost modificat ășiăcompletat ăprină
OrdonanțaăGuvernuluiănr. 16/2014, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 42/2016;
- Hot râreaă Consiliuluiă Judeţeană Oltă nr.ă 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexa nr. 1 la Hot râreaăGuvernuluiăRomânieiănr.ă1355/2001 privind atestarea domeniului
public al Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
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- Prevederile art.7 șiăart 22ădinăOrdonanțaăGuvernuluiănr.ă43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.10, art. 91ăalin.(1)ălit.c)ăşiăf), art.97 alin. (1), art. 98 coroborat cu
art.45 alin.(3)ă şiă art.115ă alin.(1)ă lit.c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol, a două tronsoane din drumul
județean DJ 648 A, amplasate în sat Dumitrești, comuna Verguleasa, județul Olt, după cum
urmează:
- tronson 1, de la km 3+478 la km 4+552, în lungime de 1,074 km, suprafața de 12.613 mp,
identificat prin Cartea funciară nr. 50578, nr. cadastral 50578;
- tronson 2, de la km 4+567 la km 4+813, în lungime de 0,246 km, suprafața de 2.638 mp,
identificat prin Cartea funciară nr. 50584, nr. cadastral 50584.
Art.2. Amplasamentele prevăzute la art.1 se predau libere de orice sarcini, în vederea și pe
perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții
„Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul Surduiu, pe DJ 648 A în
comuna Verguleasa, județul Olt, km 4+552 – 4+567”.
Art.3. Amplasamentele sunt viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Art.4. Consiliul Județean Olt se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren
necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
Art.5. Consiliul Județean Olt se obligă, ca după predarea amplasamentelor și a obiectivului de
investiție realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de cel puțin 15 ani.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcției Economice, Buget
- Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la
îndeplinire, Consiliului Local al comunei Verguleasa, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și
Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemneaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
SecretarăalăJudețului
Marinela-Elena ILIE

Slatina, 29.03.2018
Nr. 62
M.I./2 ex.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.
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