
PROIECT 

JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA  

CONSILIUL   LOCAL   BEZDEAD  

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii  ,,Înființare dispensar în comuna Bezdead, județul Dâmbovița 

prin reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire existentă” 

 

  

          Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 23.11.2020 

 
Având în vedere: 

 -Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare întocmite de către d-na Anghelescu 

Teodora, primarul comunei Bezdead, privind necesitatea  reabilitării aşezămintelor culturale care 

sunt în  interesul comunităţii locale, înregistrat la nr. 8762/13.11.2020; 

                    -Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 8763/13.11.2020; 

  • Prevederile: 

   - 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, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Bezdead aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bezdead nr. 37/29.05.2014, 

                -Rapoartele de avizare ale comisiei pentru activități economico-sociale și buget-finanțe, 

realizarea lucrărilor publice, programe externe și relații internaționale, amenajarea teritoriului și 

urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, servicii publice, 

protecția mediului și turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură înregistrat la nr.      

/20. 11. 2020 și comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor nr.       /20. 11. 2020;  

 În baza prevederilor art. 129, alin. 7, lit. ,,c”,  și art. 196 alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de 

urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare 

 Cu 13 voturi “pentru” (unanimitate), toți consilierii locali în funcție fiind prezenţi, 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă predarea către MLPDA prin CNI-SA pe bază de protocol a amplasamentului, 

dispensar uman și teren aferent, situat în sat Bezdead, nr 849, Punctul Râmata, comuna Bezdead, 

județul Dâmbovița, aflat în administrarea Consiliului local al comunei Bezdead, dispensar uman în 

suprafață construită la sol de 83 mp și teren aferent în suprafață de 217 mp, identificat potrivit Cărții 

funciare nr. 71190, nr topo 71190 și nr topo 71190-C1, liber de orice sarcini, în vederea și pe 

perioada realizării de către CNI-SA a obiectivului de investiții ,,Înființare dispensar în comuna 

Bezdead, județul Dâmbovița prin reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire existentă”. 

Art.2. Se aprobă demolarea celor două construcții aflate pe amplasament, care nu fac obiectul 

predării, identificate din punct de vedere cadastral cu nr. 71190-C2 si 71190-C3, anterior încheierii 

protocolului de predare.  

Art.3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 
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Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Bezdead, județul 

Dâmbovița a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 

Art.5. Consiliul Local al comunei  Bezdead,  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 BEZDEAD în valoare de 173.754,79 lei cu TVA. 

Art.7. Consiliul Local al Comunei Bezdead 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.   Înregistrarea şi transmiterea prezentei hotărâri se va face prin grija secretarului general al 

comunei iar ducerea la îndeplinire de către primar prin compartimentul de specialitate. 

 

     Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora  

 


