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HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.000 mp, 

către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A., 

pe durata construirii obiectivului “Bazin de înot” 

 

 

               

              Consiliul local al orasului  Amara, judetul Ialomita, 

Având in vedere: 

-expunerea de motive la proiectul de hotarare promovat de primar, inregistrata cu nr.63 din 27.04.2010; 

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

S.A. ; 

-prevederrile Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.677/2007 privind 

aprobarea Programului « bazien de înot » ; 

-prevederile HG 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului 

« Bazine de înot » ; 

-prevederile art.124  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-prevederile art.2 alin.1^5 si art.2^1 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;  

              În temeiul art.45 alin.3şi art.115 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1:-Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.000 mp, situat în judeţul 

Ialomiţa, oraşul Amara, str. Aleea Plajei, tarlaua 29, parcela 6112, identificat potrivit planului de situaţie 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următoarele vecinătăţi: 

-domeniu public al oraşului Amara; 

-domeniu public al oraşului  Amara; 

-domeniu public al oraşului  Amara; 

-domeniu public al oraşului  Amara. 

Art.2:-Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al oraşului Amara şi se 

transmite în folosinţă gratuită către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. pe toată durata realizării 

construcţiei “Bazin de înot”. 

Art.3:- Se aproba asigurarea de la bugetul local a resurselor necesare şi finalizării execuţiei utilităţilor 

aferente construcţiei ( apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei 

pietonale, spaţii verzi) până la recepţia la terminarea lucrărilor. 

Art.3:-Predarea terenului se va face în condiţiile legii, pe baza de protocol de predare primire între 

Consiliul Local al oraşului Amara şi S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. 

Art.4:-Compartimentul de cadastru, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului va aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.5:-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului oraşului. 
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