
 

                ROMÂNIA 
      JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 

NaYională de InvestiYii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiYii  "Construire așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în 

comuna Dridu, sat Dridu, strada Teiului nr. 42,  județul Ialomița" 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU, JUDEŢUL IALOMIŢA 
Luând act de: 

 Proiectul de hotărâre nr. 13/28.02.2020;  Raportul de specialitate al “Biroului de buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite    locale” 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr. 848/28.02.2020;  Referatul de aprobare al d-lui. primar Turiga Valentin nr. 847/28.02.2020;  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dridu, nr. 906-907/03.03.2020. 

 
În conformitate cu prevederile: 
 

- art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul 
naYional de construcYii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinYarea Companiei 
NaYionale de InvestiYii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conYinutul-cadru al documentaYiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiYii finanYate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            Xinând cont de faptul că obiectivul menYionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 
comunei Dridu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dridu, nr. 18/31.08.2007. 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 
Compania NaYională de InvestiYii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren în 
suprafață de 1350,00 mp, situat în comuna Dridu, sat Dridu, Str. Teiului nr. 42, județul Ialomița, aflat în 
administrarea Consiliului local al comunei Dridu, înscris în Cartea funciară nr. 21328 Dridu, având 
Număr cadastral 21328, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – 
S.A. a obiectivului de investiYii "Construire așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în comuna Dridu, 
sat Dridu, strada Teiului nr. 42, județul Ialomița"; 

Art. 2. Se aprobă demolarea construcției aflată pe amplasament, ce nu face obiectul predării, înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 21328 Dridu, identificată cadastral cu nr. 21328-C1, anterior încheierii protocolului 
de predare amplasament. 

Art.3.  Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor 
în vigoare; 

 



 

 

Art.4.  Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Dridu, județul Ialomița  a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat 
etc.); 

Art.5.  Consiliul Local al comunei Dridu, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren 
necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.6.   Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT 
Dridu în valoare de 160.184,07 lei cu TVA. 

Art.7.  Consiliul Local al Comunei Dridu se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului 
realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani; 

Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Ialomița, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu, și se aduce la cunoștința publică prin grija 
secretarului general al UAT Dridu. 
 
                             
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                        VASILE LUCIAN 
           
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DRIDU            
                                                                                                                   DUMITRU NICOLETA 
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