
 
 
 
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEȚI 
 

          
 

HOTĂRÂREA nr. 62 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Modernizare și dotare Școala gimnazială cu clasele I-VIII 
Răscăeți, str. Mr. I. Vochin nr. 100, sat Răscăeți, Comuna Răscăeți” 

 
 

 
Consiliul local al comunei Răscăeți, județul Dâmbovița, 
 
Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu 
nr.246/26.11.2022; 

- hotărârea consiliului local Răscăeți nr. 61/2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru investiția ” „Modernizare si dotare Școală gimnazială cu clasele I-VIII 
Răscăeți, str. Mr. I. Vochin, nr. 100, sat Răscăeți, Comuna Răscăeți” 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local cu nr. 256/6.12.2022,  
În conformitate cu prevederile : 
-Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”- 
S.A, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 
In temeiul prevederilor art.139 alin.3, lit.g) și art. 196 alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

                                                
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 
 Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului/amplasamentului 
Școala Gimnazială Răscăeți., domeniu public situat în satul Răscăeți, str. Mr. I. Vochin nr. 100 și aflat 
în proprietatea comunei Răscăeți, în suprafață de 607 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 70649 
liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de 
investiţii Modernizare și dotare Școala gimnazială cu clasele I-VIII Răscăeți, str. Mr. I. Vochin, nr. 
100, sat Răscăeți, Comuna Răscăeți” 

 
Art.2. (1) Amplasamentul prevazut la art 1 se predă viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
            (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de 

predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului (comuna Răscăeți), 
CNI-SA asigurandu-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a 



 
 
 
  
 

beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin neasigurarea 
unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale “CNI”-
SA.    
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către comuna Răscăeți, județul Dâmbovița, a cheltuielilor 
pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
 
Art.4. Comuna Răscăeți  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru 
depozitarea și organizarea șantierului; 
Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de 
comuna Răscăeți în valoare de 104.730,2 lei cu TVA. 

Art.6. Comuna Răscăeți  se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să 
mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani. 
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul comunei Răscăeți iar comunicarea va fi 
îndeplinită de secretarul general al comunei. 

 
 
 
 

    Președinte de ședință 
     Consilier, 
    Ionuț-Rinel PETRE 
 
 
 
             Contrasemnează 
              Secretar general, 
                Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptată cu 11 voturi pentru din 11 consilieri în funcție 
Astăzi, 16.12.2022 
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