
 

 

ROMANIA                                                                                                        PROIECT  

JUDEŢUL GORJ                                                                                        Nr. 1429/09.03.2023 

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

          

HOTĂRÂRE 

privind 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 investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 

 

 

Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj, 

Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1430 din 09.03.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești, ca 

instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul de specialitate nr.1431 din 09.03.2023 al Compartimentului urbanism și 

amenajarea teritoriului;  

- H.C.L. Berlești nr.____ din __ 03.2023 privind aprobarea documentatei tehnico-

economice pentru investiția ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în 

sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj”;  

- Solicitarea adresată Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”- S.A. privind includerea în 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Așezăminte 

culturale”, a obiectivului de investiții: "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin 

Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" ; 

- Lista Sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul Subprogramului " Aşezăminte 

culturale " din Programul Național de construcții de interes public sau social;  

- Extrasul de Carte Funciară nr.35682 pentru imobilul Cămin Cultural Pârâu Viu, propus a 

face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin 

Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj";  

In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Investiţii“C.N.I.” S.A, cu modificările si completările ulterioare;  

 

In temeiul art. 96, alin.(3), art.129, alin.(1) si alin.(6), lit.a, art. 139, alin.(3), lit.g), art.287, 

lit.b) și art.300, alin.(1), lit e) din O.U.G. 57/03.07.2019  privind  Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., pe bază de protocol, a 

amplasamentului, Cămin cultural Pârâu Viu și terenul aferent, situat în satul Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj, aflat în proprietatea comunei Berlești, județul Gorj, domeniul public, 

cămin cultural în suprafață construită la sol de 242 mp și terenul aferent în suprafață de 915 mp, 

identificat potrivit Cărții Funciare nr. 35682, nr. topo 35682-C1 și nr. topo 35682, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 

"Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj". 



 

 

Art.2. (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

       (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de 

predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea UAT comuna Berlești, 

CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii 

culpabile a UAT comuna Berlești, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune 

interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, UAT comuna Berlești a adus 

atingere drepturilor și intereselor legitime ale “CNI”-S.A..    

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritoriala comuna Berlești 

a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 

utilizat etc.); 

Art.4. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Berlești,  se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.5. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Berlești se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure 

mentenanță pe o perioada de minim 15 ani; 

Art.6. (1)Primarul comunei Berlești, județul Gorj va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor legale.  

 (2)Secreterul general al comunei Berlești va asigura comunicarea prezentei hotărâri  

Primarului comunei Berlești, Instituției Prefectului - Județul Gorj, precum și Companiei 

Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A.  

 

 

 

 PRIMAR,  

Iulian BERLESCU                AVIZAT,  

                 Secretar general comună 

                       Eugen ARGESANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA                                                                                                    

JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BERLEȘTI 

PRIMAR,                  Nr. 1430 din 09.03.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind 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 investiţii "Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 

 

 

Prin proiectul de hotărâre se dorește predarea către Ministerul Lucrărilor Publice  Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj". 

In urma solicitării adresate Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.”- S.A. privind includerea în 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, obiectivul de investiții: ” Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj” a fost 

introdus pe Lista de sinteză a Subprogramului ” Așezăminte culturale ”.  

Necesitatea și oportunitatea investiției este evidentă pentru îmbunătățirea condițiilor în domeniul 

socio - cultural, influențând pozitiv nivelul de trai al locuitorilor și dezvoltarea culturii în comună.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii culturale și a 

dotării căminului cultural pentru asigurarea conservării patrimoniului cultural local.  

Scopul investiției îl reprezintă reabilitarea, extinderea și dotarea Căminului Cultural în sat Pârâu 

Viu, comuna Berlești, județul Gorj pentru crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea si 

susținerea de programe socio-culturale si pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul 

autenticității.  

Totodată se urmărește crearea unui centru de cultura zonal atractiv atât pentru tinerii din localitate, 

cat si pentru tinerii din comuna care ar dori sa se întoarcă acasă prin modernizarea și dotarea Căminului 

Cultural din comuna Berlești la standarde europene.  

Potrivit art. 4, alin. (4), din Anexa nr. 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentele destinate 

construcţiilor care se realizează în cadrul subprogramelor, se predau de către beneficiari pe perioada 

realizării investiţiei, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, care va realiza investiţia, prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” - S.A. 

De asemenea, consiliului local trebuie să aprobe asigurarea finanțării cheltuielilor pentru 

racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) și  să asigure, în 

condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Berlești este 

în valoare de 260.192,37 lei cu TVA. 

După predarea amplasamentului obiectivului realizat, UAT comuna Berlești este obligată să 

mențină destinația acestuia și să asigure mentenanță pe o perioada de minim 15 ani; 

Având în vedere cele de mai sus, propun consiliului local aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj". 

 

PRIMAR, 

Iulian BERLESCU 

 

 



 

 

PRIMARIA COMUNEI BERLEȘTI 

COMPARTIMENT URBANISM ȘI  AMENAJAREA  

TERITORIULUI 

Nr. 1431 din 09.03.2023 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind 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 investiţii ” Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 
 

 

 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social se realizează de către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,, 

societate pe acțiuni aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 

potrivit obiectului său de activitate și cu atribuții stabilite conform prevederilor legale.  

Proiectul de hotărâre analizat are ca scop predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a 

amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii ” Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj".  

De  asemenea, conform procedurilor de finanțare reglementate legal prin ”C.N.I.” -  SA, comuna 

Berlești va asigura, în condițiile legii:  finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, 

apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); suprafețele de teren necesare pentru depozitarea 

și organizarea șantierului,  după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat; menținerea 

destinației acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani;  

Valoarea totala a obiectivului de investiție este de 5.939.038,99 lei inclusiv TVA, din care : C+M =  

3.517.607,11 lei inclusiv TVA, din care:  

- Valoare finanțată prin Subprogram („C.N.I.”) = 5.678.846,62 lei cu TVA 

- Valoare finanțată prin U.A.T. Berlești (cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de UAT) = 

260.192,37 lei cu TVA.  

Realizarea investiției ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu 

Viu, comuna Berlești, județul Gorj"” are drept scop reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Căminului cultural din sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj și crearea unui cadru optim pentru 

diversificarea, pregătirea si susținerea de programe socio-culturale si pentru valorificarea tradițiilor 

populare in spiritul autenticității.  

Încadrarea în prevederile legale: 

Legislația ce reglementează darea în administrarea unei instituții publice a unui teren proprietate 

publică a comunei Berlești este O.U.G. 57/03.07.2019  privind  Codul Administrativ, cu completările 

ulterioare, art. 96, alin.(3), art.129, alin.(1) si alin.(6), lit.a, art. 139, alin.(3), lit.g, art.287, lit.b) și 

art.300, alin.(1), lit e) .  

Întrucât  prin CNI se derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social iar 

obiectivul de investiții ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu 

Viu, comuna Berlești, județul Gorj" este inclus în lista de sinteză a subprogramului ”Așezăminte 

culturale” propun consiliului local dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

de inițiator.  

 

 

RESPONSABIL URBANISM ȘI AMENAJAREA  

TERITORIULUI 

Ing. Laurențiu Pociovălișteanu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROMANIA 

JUDEŢUL GORJ 
Consiliul Local al comunei Berlești 

 

          
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind 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 investiţii "Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 

 
 

 

Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr ....................... a Primarului ................; 

- Hotararea consiliului Local al ...........................” 

- Raportul de specialitate ............................... 

 
In conformitate cu prevederile : 

-Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

“C.N.I.”- S.A, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  
 

In temeiul prevederilor art.......din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

............................................................................................................................. 

(dupa caz) 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., pe bază de protocol, 

a amplasamentului, cămin cultural Pârâu Viu și terenul aferent, situat în satul Pârâu Viu, 

comuna Berlești, județul Gorj, aflat în proprietatea comunei Berlești, județul Gorj, 



 

 

domeniu public, cămin cultural în suprafață construită la sol de 242 mp și terenul aferent 

în suprafață de 915 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 35682, nr. topo 35682-C1 

și nr. topo 35682, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către 

„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj". 
Art. 2. (1) Amplasamentul prevazut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

       (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului 

de predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea UAT comuna 

Berlești, CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării 

atitudinii culpabile a UAT comuna Berlești, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea 

de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, UAT comuna 

Berlești a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale “CNI”-S.A..    

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritoriala comuna 

Berlești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip 

de combustibil utilizat etc.); 

Art. 4. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Berlești,  se obligă să asigure, în 

condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea 

șantierului; 

Art. 5.  Unitatea administrativ-teritoriala comuna Berlești se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure 

mentenanta pe o perioada de minim 15 ani; 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 


