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HOTĂRÂREA NR. 80 din 14.08.2019 

privind încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor de pe raza comunei 

Oțeleni în vederea predării amplasamentelor către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A. 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 

14.08.2019 la care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor de pe raza comunei Oțeleni în 

vederea predării amplasamentelor către Ministarul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A.; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de 

Investitii „C.N.I.“ - S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3), art 14, art 16 alin. (1), art 19 alin. (3) precum 

și anexei nr. 1 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (1) cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 5 din 16 februarie 2001 privind aprobarea Planului 

de Urbanism General al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 102 din 17 decembrie 2018 privind initierea 

demersurilor de elaborare/actualizare înainte de expirarea termenului de valabilitate precum și de 

prelungirea a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general al comunei Oțeleni, județul 

Iași; 

Având în vedere prevederile art. 64 și art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului nr. 6899 

din data de 13.08.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 6956 

din 14.08.2019; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit c) și alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit.e)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



ART.1  În conformitate cu prevederile HCL nr. 102 din 17 decembrie 2018, se aprobă 

zona de siguranță și protecție a drumurilor situate la nivelul terenului, pe raza comunei Oțeleni, 

de 0,30 m de la ampriza drumului. 

ART.2  În conformitate cu prevederile HCL nr. 102 din 17 decembrie 2018, se aprobă 

încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor de pe raza comunei Oțeleni în vederea 

predării amplasamentelor către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A. 

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

reglementărilor în vigoare. 

ART.4 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5  Cu data prezentei, se abrogă  Hotărârea nr. 79 din 08.08.2019 cu privire la 

încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor de pe raza comunei Oțeleni în vederea 

predării amplasamentelor către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A. 

ART. 6  – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Delgaz Grid S.A. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

Oțeleni, 14 august 2019 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

BENCHEA I. ROBERT 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

p. Secretar general, 

DIEAC CARMENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


