
 

ROMANIA                                                                                                           PROIECT  

JUDEŢUL GORJ                                                                                        Nr. 1438/09.03.2023 

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

          

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna 

Berlești, jud. Gorj” 

 

 

Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj, 

Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1439 din 09.03.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești, ca 

instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul de specialitate nr.1440 din 09.03.2023 al Compartimentului urbanism și 

amenajarea teritoriului;  

- Hotărârea Consiliului Local Berlești nr. ____ din __.03.3023 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Reabilitare, modernizare DS14 

Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj”;  

- Solicitarea nr.462 din 30.01.2020 adresată Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”- 

S.A. și înregistrată cu nr. 1934 din 31.01.2020 privind includerea în Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Lucrări în primă urgentă”, a 

obiectivului de investiții: "Reabilitare, modernizare DS 14 Boierești, comuna Berlești, județul 

Gorj" ; 

- Lista Sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul Subprogramului " Lucrări în primă 

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

- Extrasele de Carte Funciară nr.36080 și 36342 pentru imobilul drum DS 14 Boierești, 

propus a face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare DS 14 Boierești, 

comuna Berlești, județul Gorj";  

In conformitate cu prevederile : 

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

“C.N.I.”- S.A, cu modificările și 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 aproba predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

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

număr de 2 amplasamente, terenuri, cu categorie de folosință drum,   situate în  comuna 

Berlești,  și aflat in administrarea Consiliului local Berlești, în suprafață totala de 14.927 mp, 

din care: 

- teren în suprafață de 14.320 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.36080, nr. topo 

36080;  

- teren în suprafață de 607 mp, identificat potrivit cărții funciare nr.36342, nr. topo 36342, 



 

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

de investiţii „Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj” 

Art.2. (1) Amplasamentele prevăzute la art 1. se preda viabilizate, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

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

predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage răspunderea UAT Berlești CNI-SA 

asigurându-și dreptul legal de acțiune in justiție in vederea sancționării atitudinii culpabile a 

beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitati si acordarea de daune interese, cand prin 

neasigurarea unui amplasament viabilizat, UAT Berlești  a adus atingere drepturilor si 

intereselor legitime ale “CNI”-SA 

Art.3. Unitatea administrativ-teritoriala Berlești,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.4.Unitatea administrativ-teritoriala Berlești se obligă ca, după predarea 

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

mentenanță pe o perioada de minim 15 ani; 

Art.6. (1)Primarului 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.1439 din 09.03.2023 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 

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

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare 

DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. 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 DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj”. 

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. 

In urma solicitării cu nr.462 din 30.01.2020 adresată de Primăria comunei Berlești 

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, DS 

14 Boierești, comuna Berlești, județul Gorj”, a fost introdus pe Lista de sinteză a 

Subprogramului ”Lucrări în primă necesitate”.  

Unul din documentele pe care beneficiarii trebuie să le depună pentru înscrierea unui 

obiectiv de investiții în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social 

este hotărârea beneficiarului privind predarea amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții.  

Construcţiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau 

privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată a 

unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

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; 

După predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat,  UAT Berlești se obligă să 

mențină destinația acestuia și să asigure mentenanta 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 DS14 Boierești, comuna 

Berlești, jud. Gorj”. 

PRIMAR, 

Iulian BERLESCU 

 

 



 

PRIMARIA COMUNEI BERLEȘTI 

COMPARTIMENT URBANISM ȘI  AMENAJAREA  

TERITORIULUI 

Nr.1440 din 09.03.2023 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 

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

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare 

DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. 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 DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj”. 

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

UAT 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, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 

ani.  

Valoarea totală a investiției„Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. 

Gorj” este în sumă de  5.031.495,23 lei cu TVA din care C+M =  3.564.587,49 lei.  

Cheltuieli eligibile (buget de stat) : 4.906.075,23 lei cu TVA 

Cheltuieli neeligibile (budget local) : 125.420,00 lei  cu TVA 

Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții CNI SA.  

Prin realizarea investiției se urmărește reabilitarea și modernizarea drumului DS 14 

Boierești care face legătura între centru civic al localității și principalele căi de circulație : 

drumuri comunale și sătești ce traversează localitatea, facilitând accesul locuitorilor către 

zonele de interes.  

Lungimea totală a drumului propus pentru reabilitare și modernizare este de aproximativ 

1,8 km, cu o structură rutieră formată din:  

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16;  

- 6 cm strat de legătură din binder de criblură;  

- 20 cm strat de bază din piatră spartă ;  

- 30 cm strat de fundație din balast;  

- 10 cm strat de formă realizat din pietruirea existentă recuperată din săpătură și eventual 

din aport de balast.  

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 DS14 Boierești, comuna Berlești, 

jud. Gorj” este inclus în lista de sinteză a subprogramului ”Lucrări în primă necesitate” propun 

consiliului local dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.  

 

 

RESPONSABIL URBANISM ȘI AMENAJAREA  

TERITORIULUI 

Ing. Laurențiu Pociovălișteanu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


