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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 din 13 decembrie 2022 
privind predarea amplasamentului „Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din 

primăriile comune membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R.” către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții 

 
În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) și k), art. 19 alin. (1) lit. a) și h), art. 21 și art. 

22 din Statutul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Ținând cont de adresa nr. 955/D.P.A.O.I./23.11.2022 CNI | 770/29.11.2022 

F.J.T.A.Co.R., privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comune membre ale 

Filialei Județene Timiș a A.Co.R.” ,  

 
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR 

DIN ROMÂNIA, întrunită statutar, în sesiune extraordinară,  
HOTĂRĂȘTE 

  
    Art. 1. (1) Se aprobă predarea amplasamentului viabilizat al imobilului „Centru pentru 

perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comune membre ale Filialei Județene 
Timiș a A.Co.R.”, , pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Compania Națională de Investiții. 

(2) Amplasamentul cuprinde: 
a) teren situat în localitatea Șag, jud. Timiș, strada CXII-a (strada 112-a) nr. 2, suprafața 

totală de 2153 mp, înscris în CF nr. 410754/Șag, cu nr. cadastral/topografic: 401754; 
b) imobilul în suprafață construită la sol 476 mp, suprafață construită desfășurată 

1.283 mp,  CF 401754 Șag, nr. topo 401754-C1 (Stadiu parțial). 
Art. 2. – Se aprobă asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru 

depozitare și pentru organizarea șantierului. 
Art. 3. – Se aprobă asigurarea finanțării pentru racordările la utilități (electrică, apă, 

canal, gaz sau al tip de combustibil utilizat, etc.). 
Art. 4. – Se aprobă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, Filiala 

Județeană Timiș a A.Co.R. să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de 
minimum 15 ani 

   Art. 5. – Prezenta dispoziție, prin grija președintelui Filialei Județene Timiș a Asociației 
Comunelor din România: 

a) se comunică către Direcția Promovare Investiții – Departamentul Promovare Alte 
Obiective de Investiții, C.N.I.; 

b) se aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet a Filialei 
Județene Timiș a Asociației Comunelor din România; 

c) se înainteză președintelui executiv al Asociației Comunelor din România. 
 

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ   
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 ...................................... 
Gheorghe-Marius STOIAN 

PRIMARUL COMUNEI BIRDA   


