
 

 
                                                          

                                           

PROIECT DE HOTARARE 

 
Privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de 

implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație  Investitia 1 Construirea 

Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții  

„Proiect tip-Construire Cresa Medie in sat Vanatori, Com.Vanatori, Jud.Mures” 

 

Consiliul Local al Comunei Vanatori, județul Mures, întrunit în ședință ordinara   

convocată în data de 12.01.2023, legal constituită, 

    Examinând proiectul de hotărâre privind predarea către CNI SA pe bază de proces verbal, 

a amplasamentului, în vederea implementării proiectului „Proiect tip-Construire Cresa Medie 

in sat Vanatori, Com.Vanatori, Jud.Mures”, din inițiativa primarului comunei. 

 Luând în discuție referatul de aprobare al primarului si raportul de specialitate 

întocmit de secretarul comunei,  

 Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vanatori; 

 Având în vedere:  

a) Planul Național de Redresare și Reziliență al României- Componenta C15 Educație- 
Investitia 1 Constituirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe; 

b) OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și 
Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea PNRR pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 
cu modificările și completările ulterioare; 

c)  Ghidul specific- Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
national de redresare și reziliență  în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 – Educație, investiția 1 – 
Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, aprobat prin Ordinul 
MDLPA nr. 1254/24.06.2022,cu clarificările ulterioare; 

d) Contractul de Finanțare nr. 105472/23.09.2022 încheiat între Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,  CNI SA si UAT Comuna Vanatori, 
Jud Mures. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

În temeiul art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 

197 alin. (4) și art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRÂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Compania Națională de Investiții CNI SA în calitate de 

structură de implementare, pe bază de proces verbal a amplasamentului, domeniu public 

situat în Loc.Vanatori nr 107B, jud.Mures, aflat în proprietatea Comuna Vanatori CIF 5902721, 

în suprafață de 3620 mp, identificat potrivit CF nr. 52640, nr. topo/cadastral 52640, rezultat 

din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 51698 inscris in cartea funciara 51698, 

liber de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către CNI SA a obiectivului de 

investiții  ” „Proiect tip-Construire Cresa Medie in sat Vanatori, Com.Vanatori, Jud.Mures”. 

Art. 2. UAT comuna Vanatori se obligă să asigure, în condițiile legii suprafețele de teren 

necesare pentru depozitarea și oragnizarea de șantier. 

Art. 3. UAT comuna Vanatori se obligă, după predarea amplasamentului și a obiectivului 

realizat, să mențină destinația acestuia pe o perioadă de minimum 5 ani. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

Comunei Vanatori. 

Art. 5. Secretarul General al Comunei Vanatori va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  

Art. 6. Prezenta horărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afisarea la sediul primariei si 

publicarea in Monitorul Oficial Local. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de .......... voturi pentru, abțineri, 

voturi împotrivă ............ 

 

 

         INITIATOR,                                               Avizeaza pentru legalitate, 

Primar: FELEGEAN Mircea-Augustin                               p.  Secretar General 

                                                                          Bologa Emil Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 


