
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6734 din 07.08.2019 

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. 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ 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 raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului 

nr.________ din data de ____________; 

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

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu 

nr.___din_____________; 

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 ______ voturi ”pentru”,_______ voturi ”împotrivă” și 

________”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



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

zonele de siguranta ale drumurilor situate la nivelul terenului, pe raza comunei Oțeleni, de la 

limita exterioara a amprizei drumului pana la: 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor. 

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

zonele de siguranta ale drumurilor situate la nivelul terenului, pe raza comunei Oțeleni, de la 

limita exterioara a amprizei drumului de minim 0,30 m de la marginea exterioara a santurilor. 

ART.3 – 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 Ministarul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A. 

ART.4 – Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

ART.5 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.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Delgaz Grid S.A. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6735 din 07.08.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 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. 

 

În vederea predării amplasamentelor către Ministarul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A.,  este necesră emiterea 

unei hotărâri a consiliului local prin care zonele de siguranta ale drumurilor situate la nivelul 

terenului, pe raza comunei Oțeleni, să fie stabilite de la limita exterioara a amprizei drumului 

pana la: distanța de 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor. 

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.129 alin.(2) lit c) și alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6736 din 07.08.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre 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 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 anexei nr. 1 lit a) 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.129 alin.(2) lit c) și alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată, respectându-se următoarele dispoziții legale: 

”Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei 

drumului: 

   – minim 0,30 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la 

nivelul terenului;” 

   – pana la 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la 

nivelul terenului;” 

 

 

 

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, 

Consilier, Alexa Alina 

 

 

 


