
) 

) 

Romania 
Judetul Mure~ 
Comuna Sanpaul 
Consiliul local 
547550,Sanpaul, nr.261/A 
Tel :0265-713512, 
Fax: 0265-713506 
E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

HOT ARA.REA nr.43 

din 26.07 .2021 
privind predarea catre Minsterul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei, prin 
CNI, a amplasamentului constituit din teren ~i constructie situat in localitatea Sanpaul, 
nr.125, aferent obiectivului de investitii ,,Amenajare Centru-socio-medical prin extinderea, 

mansardarea # modernizarea dispensarului medical existent,, 

Consiliul Local al comunei Sanpaul, judetul Mure~,intrunit in ~edinta ordinar1i din 26.07.2021 
A vand in vedere: 
Proiectul de hot1irare ~i Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Sanpaul, 
-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
-prevederile O.G. nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii,,C.N.I. " 

S.A., cu modific1irile ~i complet1irile ulterioare; 
-prevederile art.129 alin(l), alin.(2), litd) ~i alin (7) lit.b) ~i c) din OUG nr.57 /2019 privind 

Codul administrativ, cu mnodific1irile ~i complet1irile ulterioare, 
f n temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1 ), lit.a) ~i art.197 din OUG nr.57 /2019 privind Codul 

administrativ, cu nmodific1irile ~i complet1irile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.I.Se aprob1i predarea amplasamnetului imobil constituit din teren ~i constructie, destinat 
constructiei, situate in localitatea Sanpaul, nr.125, cuprins in CF nr.52252/Sanpaul pe perioada realiz1irii 
investitiei, pe baz1i de protocol, liber de orice sarcini, c1itre MDLPA, prin Compania National1i de 
Investitii, care va realiza investitia 

,,Amenajare Ce11tru-socio-medica/ prin extinderea, mansardarea ~; modemizarea dispensarului 
medical existent,, 

Art.2. Amplasamnetul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglement1irilor in vigoare. 

Art.3. Autoritatea local1i i~i ia angajamentul de a asigura, in conditiile legii, suprafetele de teren 
necesare pentru depozitare ~i pentru organizarea ~antierului. 

Art.4.Autoritatea local1i se angajeaz1i s1i asigure finantarea pentru racordurile la utilit1iti. 
Art.5. Autoritatea local1i se oblig1i, dup1i prreluarea amplasamentului ~i a obiectivului realizat, s1i 

mentin1i destinatia acestuia ~i s1i-l intretin1i pe o perioad1i de minimum 15 ani. 
Art.6. Prezenta hot1irare se va comunica prin grija secretarului general al comunei Sanpaul: 

primarului comunei Sanpaul, Institutiei Prefectului - Judetul Mure~, Companiei Nationale de Investitii. 
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Contrasemneaza pt legalitate, 
Secretar general, 

Opris Simon 


