
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.67 din data de 19 august 2021 referitoare la predarea către Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții

,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE
CALAMITĂȚI ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Având în vedere:
-   Ordonanța de urgență a  Guvernului  nr.114/2018 privind instituirea  unor măsuri  în  domeniul
investițiilor  publice  și  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  și  completarea  unor  acte
normative și prorogarea unor termene;
-  prevederile  Legii  nr.273/2006  –  lege  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice;
- contractul de servicii nr. 5643 din 17.07.2020 încheiat cu S.C. GEO MYKE S.R.L.;
-  solicitarea de finanțare a UAT Doljești, nr. 12235 din data de 25.11.2019, și înregistrată la CNI
sub nr. 21835 din data de 27.11.2019;
-  adresa nr. 7624 din data de 17.08.2021 a Companiei  Naționale  de Investiții  prin care solicită
completarea documentației referitoare la obiectivul de investiții;
- Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
-  referatul de aprobare al primarului nr. 10568 din 03.11.2021;
- raportul de specialitate nr. 10569 din 03.11.2021al compartimentului de resort;
- Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “ C.N.I.” S.A;
- ghidul de depunere prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea articolului 1 al HCL nr.67 din data de 19 august 2021 care va
avea următorul cuprins:
’’Se  aprobă  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării   Lucrărilor  Publice  și  Administrației  prin
Compania  Națională  de  Investiții  “C.N.I.”  S.A.,  pe  baza  de  protocol,   a  unui  număr  de  14
amplasamente  terenuri,  cu  categoria  de  folosința  drum  situate  in  comuna  Doljești  aflate  in
administrarea Consiliului Local Doljești, in suprafață de  42.539,00 mp, identificate potrivit cărților
funciare:
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- teren in suprafață de 1.531 mp  identificat potrivit cărții funciare nr.54686, nr. Topo 54686; 
- teren in suprafață de 3.264 mp, identificat potrivit cărții funciare nr. 54705, nr. Topo 54705; 
- teren in suprafață de 2.150 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.54939, nr. Topo 54939; 
- teren in suprafață de 7.789 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.55272, nr. Topo 55272; 
- teren in suprafață de 1.103 mp,  identificat potrivit cărții funciare nr.55084, nr. Topo 55084; 
- teren in suprafață de 3.410 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.55256, nr. Topo 55256; 
- teren in suprafață de 3.081 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.55270, nr. Topo 55270; 
- teren in suprafață de 3.734 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.54694, nr. Topo 54694; 
- teren in suprafață de 906 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.55253, nr. Topo 55253; 
- teren in suprafață de 3.136 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.54687, nr. Topo 54687; 
- teren in suprafață de 1.474 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.54907, nr. Topo 54907; 
- teren in suprafață de 3.230 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.54869, nr. Topo 54869; 
- teren in suprafață de 689 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.54886, nr. Topo 54886; 
- teren in suprafață de 7.042 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.55260, nr. Topo 55260; 
libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de
investiții  ,,REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  STRĂZILOR  AFECTATE  DE
CALAMITĂȚI ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.67 din data de 19 august 2021 rămân neschimbate.
Art.3. Aducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se asigură de către  primarul  comunei

Doljești;
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei, în

termenul  prevăzut  de  lege,  primarului,  Instituției  Prefectului  județului  Neamț  și  se  aduce  la
cunoștință  publică  prin  afișarea  la  sediul  primăriei,  precum  și  pe  pagina  de  internet
www.primariadoljesti.ro

                      Inițiator ,
            Primar , Lungu Albert                                                            Contrasemnează,
                                                                                            Secretar general al Comunei Doljești
                                                                                                                   Mihaela Cezar
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNEA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro
Nr. 10569 din 03.11.2021

RAPORT  DE SPECIALITATE
privind modificarea HCL nr.67 din data de 19 august 2021 referitoare la predarea către Ministerul

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții

,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE
CALAMITĂȚI ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Având in vedere:
-   Ordonanța de urgență a  Guvernului  nr.114/2018 privind instituirea  unor măsuri  în  domeniul
investițiilor  publice  și  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  și  completarea  unor  acte
normative și prorogarea unor termene;
-  prevederile  Legii  nr.273/2006  –  lege  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice;
- contractul de servicii nr. 5643 din 17.07.2020 încheiat cu S.C. GEO MYKE S.R.L.;
-  solicitarea de finanțare a UAT Doljești, nr. 12235 din data de 25.11.2019, și înregistrată la CNI
sub nr. 21835 din data de 27.11.2019;
-  Adresa nr. 7624 din data de 17.08.2021 a Companiei Naționale de Investiții  prin care solicită
completarea documentației referitoare la obiectivul de investiții;
- Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A;
 -  Referatul de aprobare al primarului nr. 10568 din 03.11.2021;
-  ghidul de depunere prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social;
 
Finanțarea  obiectivului  se  va  realiza  în  corelare  cu  alocațiile  bugetare  repartizate  pentru
subprogramul „Lucrări în primă urgență” din cadrul Programul Național de Construcții de Interes
Public sau Social. 

 Supunem atenției dumneavoastră aprobarea prezentului Proiect de hotărâre.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNEA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro 
Nr. 10568 din 03.11.2021

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea HCL nr.67 din data de 19 august 2021 referitoare la predarea către Ministerul

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții

,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE
CALAMITĂȚI ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

    Având în vedere:

-   Ordonanța de urgență a  Guvernului  nr.114/2018 privind instituirea  unor măsuri  în  domeniul
investițiilor  publice  și  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  și  completarea  unor  acte
normative și prorogarea unor termene;
-  prevederile  Legii  nr.273/2006  –  lege  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice;
- contractul de servicii nr. 5643 din 17.07.2020 încheiat cu S.C. GEO MYKE S.R.L.;
-  solicitarea de finanțare a UAT Doljești, nr. 12235 din data de 25.11.2019, și înregistrată la CNI
sub nr. 21835 din data de 27.11.2019;
-  Adresa nr. 7624 din data de 17.08.2021 a Companiei Naționale de Investiții  prin care solicită
completarea documentației referitoare la obiectivul de investiții;
- Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A;
- ghidul de depunere prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social;

Supunem spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre.

Primar,
LUNGU ALBERT
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