
JUDETUL VALCEA 

PRIMARIA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr. 32 

 

Cu privire la: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentelor si asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Extindere rețele de alimentare 

cu apă și canalizare în satele: Marcea, Prodănești, Ionești, Bucșani, Fotești, Fișcălia, 

Delureni, Dealul Mare din  comuna Ionești, județul Vâlcea” 

 

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 

04.10.2021, la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in 

functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei insotit de referatul 

de aprobare inregistrat sub nr. 5626 din 28.09.2021 precum si referatul viceprimarului 

comunei, inregistrat sub nr. 5625 din 28.09.2021, prin care se propune aprobarea predarii 

catre Ministerul Lucrarilor Publice si Administratiei prin CNI S.A. a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Extindere rețele de 

alimentare cu apă și canalizare în satele: Marcea, Prodănești, Ionești, Bucșani, Fotești, 

Fișcălia, Delureni, Dealul Mare din  comuna Ionești, județul Vâlcea”; 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 5627 

din 28.09.2021, raportul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea 

ordinii si linistii publice, a respectarii drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul 5705 

din 04.10.2021,  precum si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare 

inregistrat sub nr. 5628 din 28.09.2021, intocmit de secretarul general al comunei; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/29.08.2014 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea 

Companiei Nationale de Investitii ,,C.N.I.’’ S.A. si ale art. 129, alin.2, lit c) si alin. 6, lit. 

a) din OUG nr. 57/2019 cu privire la Codul Administrativ. 

In temeiul art. 139 alin (1) si art 196 alin. (1), lit a) din OUG 57/2019 cu privire la 

Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a unui numar de 28 

de amplasamente, situate în comuna Ionesti și aflate în proprietatea comunei Ionesti,  

terenuri în suprafață totala de 232.134,69 mp, dupa cum urmeaza: 

- teren în suprafață de 4353 mp, identificat potrivit CF nr. 36659, nr. topo 36659; 



- teren în suprafață de 3547 mp, identificat potrivit CF nr. 36669, nr. topo 36669; 

- teren în suprafață de 4132 mp, identificat potrivit CF nr. 36662, nr. topo 36662; 

- teren în suprafață de 9022 mp, identificat potrivit CF nr. 36671, nr. topo 36671; 

- teren în suprafață de 3675 mp, identificat potrivit CF nr. 36673, nr. topo 36673; 

- teren în suprafață de 7791 mp, identificat potrivit CF nr. 36667, nr. topo 36667; 

- teren în suprafață de 4179 mp, identificat potrivit CF nr. 36661, nr. topo 36661; 

- teren în suprafață de 23778 mp, identificat potrivit CF nr. 36660, nr. topo 36660; 

- teren în suprafață de 4039 mp, identificat potrivit CF nr. 36663, nr. topo 36663; 

- teren în suprafață de 3343 mp, identificat potrivit CF nr. 36668, nr. topo 36668; 

- teren în suprafață de 10998 mp, identificat potrivit CF nr. 36666, nr. topo 36666; 

- teren în suprafață de 10649 mp, identificat potrivit CF nr. 36675, nr. topo 36675; 

- teren în suprafață de 1064 mp, identificat potrivit CF nr. 36674, nr. topo 36674; 

- teren în suprafață de 19539 mp, identificat potrivit CF nr. 36688, nr. topo 36688; 

- teren în suprafață de 33711 mp, identificat potrivit CF nr. 36700, nr. topo 36700; 

- teren în suprafață de 2579 mp, identificat potrivit CF nr. 36678, nr. topo 36678; 

- teren în suprafață de 16318 mp, identificat potrivit CF nr. 36708, nr. topo 36708; 

- teren în suprafață de 5658 mp, identificat potrivit CF nr. 36689, nr. topo 36689; 

- teren în suprafață de 5103 mp, identificat potrivit CF nr. 36681, nr. topo 36681; 

- teren în suprafață de 20896 mp, identificat potrivit CF nr. 36709, nr. topo 36709; 

- teren în suprafață de 17721 mp, identificat potrivit CF nr. 36685, nr. topo 36685; 

- teren în suprafață de 1482 mp, identificat potrivit CF nr. 36104, nr. topo 36104; 

- teren în suprafață de 2351 mp, identificat potrivit CF nr. 36102, nr. topo 36102; 

- suprafața de 578 mp din suprafața totală de 3961, identificată potivit CF nr. 36701, nr. 

topo 36701; 

- suprafața de 4336 mp din suprafața totală de 8076, identificată potivit CF nr. 36679, 

nr. topo 36679; 

- suprafața de 5636 mp din suprafața totală de 12200, identificată potivit CF nr. 36704, 

nr. topo 36704; 

- suprafața de 4649 mp din suprafața totală de 14313, identificată potivit CF nr. 36687, 

nr. topo 36687; 

- suprafața de 1007 mp din suprafața totală de 4287, identificată potivit CF nr. 36702, 

nr. topo 36702; 

 

Art. 2. Suprafetele de teren descrise la art. 1, se predau pe perioada realizarii 

investitiei, pe baza de protocol si sunt libere de orice sarcini in vederea realizarii de catre 

C.N.I. S.A. a obiectivului de investitii ,,Extindere rețele de alimentare cu apă și 

canalizare în satele: Marcea, Prodănești, Ionești, Bucșani, Fotești, Fișcălia, Delureni, 

Dealul Mare din  comuna Ionești, județul Vâlcea” 

 

Art.3. Consiliul Local al comunei Ionești, se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

 



Art.4. Consiliul Local al comunei Ionești, se obligă ca, după predarea 

amplasamentelor și a obiectivului realizat, să mentină destinația acestuia și să-l întrețină 

pe o perioadă de minim 15 ani. 

 

Art.5. Consiliul local al comunei Ionesti județul Valcea  se obligă să asigure, în 

condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

 

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, precum si Institutiei Prefectului Judetului 

Valcea. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                        CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Ion                            SECRETAR GENERAL 

                                                                                      Dobra Emil Florin 

 

Ionesti 04.10.2021 
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