
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

337440,Santamaria-Orlea,nr.130,tel/fax 0254770630/777310 , E-mail primariasintamariaorlea@yahoo.com 

HOTARAREA  NR. 51/2020 

privind modificarea HCL nr. 103/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

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

situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Caminului 

cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara” 
 

                Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 29.05.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 51/2020 si Referatul de aprobare nr. 51/29.05.2020  

intocmit de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea 

adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 103/2019 privind predarea către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  

a amplasamentului situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si 

dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”. 

Avand in vedere raportul nr. 51/29.05.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea, avizul comisiei de specialitate a CL 

pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura  inregistrat in 

registrul special nr. 36/29.05.2020, 

Luand in considerare: 

- 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, 

In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. si c, alin. 6 lit.a si art. 139, alin. 1 si 3, lit. g, coroborat cu 

art. 5, lit. cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

  

H O T A R A S T E : 

 

           Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 103/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si 

dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”, 

astfel:  

- art.1 va avea urmatorul continut: „Se aproba predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii 

si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 

amplasamentului, asezamant cultural si teren aferent, situat in comuna Sântămăria-Orlea, sat Ciopeia, 

nr. 65 si aflat in administrarea Consiliului Local al comunei Sântămăria Orlea, in suprafata de 357 mp 

(cladire camin Cultural in suprafata construita de 303 mp si  anexa in suprafata construita de 54 mp ) 

identificat potrivit  CF nr. 60646, nr. topo 60646, nr. topo 60646-C1, 60646-C5, din suprafata totala 

construita de 380 mp, si teren aferent in suprafata de 1170 mp din suprafata totala de 1434 mp, 

identificat potrivit plan de amplasament si delimitare a imobilului anexa la HCL, liber de orice sarcini, 

in vederea si pe perioada realizarii de catre  “C.N.I.”- S.A., a obiectivului de investitii "Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea si dotarea caminului Cultural din satul Ciopeia, nr.65, Comuna Sântămăria 

Orlea, judetul Hunedoara"” 



 

 

. 

Art. 2 Celelalte articole raman nemodificate. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, 

Secţia Contencios administrativ şi fiscal. 

           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 

comunei Santamaria-Orlea, Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale, se va 

afisa la avizier si se va  publica  pe site-ul institutiei. 

 

 

 

Santamaria-Orlea, la 29.05.2020 

 

 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA   

          PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL UAT, 

             NALATAN ILIE ALIN                                            BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13,  

Pentru: 13,  
Impotrivă: 0, 

Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


