ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA
nr. 15 din 31 martie 2020
privind încadrarea zonei de siguranță şi de protecție a
drumurilor de pe raza comunei Rebricea în vederea predării
amplasamentelor cãtre Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI”
S.A
având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator,
raportul compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
prevederile O.G nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții
„C.N.I.” S.A., cu modificärile şi completările ulterioare;
prevederile art.2, alin.(3), art.14, art.16 alin.(1), art.19 alin.(3) precum şi anexei nr.1
din O.G 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (1) cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Local Rebricea nr. 52/2018 privind prelungirea
Planului de Urbanism General a1 comunei Rebricea;
în conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi a1in.(6) 1it.(c) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările
ulterioare;
în temeiul art. 139, alin. (3) lit. “e”, art. 139 alin. (1) si art.196 alin. (1) lit. “a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și
modificările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Rebricea nr. 52/2018
privind prelungirea Planului de Urbanism General a1 comunei Rebricea, se aprobă zona de
siguranță și protecție a drumurilor situate la nivelul terenului, pe raza comunei Rebricea, de
0,20 m de la ampriza drumului.
Art.2. În conformitate cu prevederile HCL nr. 52/2018 se aprobă încadrarea zonei de
siguranță și de protecție a drumurilor de pe raza comunei Rebricea 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
reglementării în vigoare.
Art.4. Primarul comunei Rebricea și compartimentul urbanism vor duce la îndeplinere
prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul
prevazut de lege.
Rebricea, 31 martie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
Dumitrița Ciobanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind încadrarea zonei de siguranță şi de protecție a
drumurilor de pe raza comunei Rebricea în vederea predării
amplasamentelor cãtre Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții
„CNI” S.A
Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut având în vedere
prevederile art.2, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, conform căreia: Fac parte
integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura
drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, [...].
De asemenea, conform art. 14 Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de
siguranţă şi zonele de protecţie, iar potrivit art. 16 Limitele zonelor de siguranţă a
drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, pot fi până la 1,50 m de
la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului.
În urma măsurătorilor efectuate în teren, pentru străzile secundare:
- nr. 2, nr. 7 situate în satul Tatomirești;
-drumul vicinal nr.2 precum și străzile secundare nr. 9, nr, 6, nr.11, nr. 13 din satul
Crăciunești;
-tronsonul de drum comunal nr. 152 situat in satul Tufeștii de Jos;
-strada secundară nr. 5 din satul Rebricea;
s-a constatat că zona de protecție și siguranță a drumurilor menționate mai sus este de
0,2 m de la ampriza drumului.
Motivat de cele mai sus prezentate si cu respectarea temeiul art. 139, alin. (3) lit. “e”
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun
adoptarea proiectului de hotarare, in forma prezentata de initiator.

31 martie 2021
CONSILIER,
Ciobanu Andrei-Cristinel

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind încadrarea zonei de siguranță şi de protecție a drumurilor
de pe raza comunei Rebricea în vederea predării amplasamentelor
cãtre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin
Compania Națională de Investiții „CNI” S.A
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat acest proiect de hotărâre ținând cont necesitatea încadrării zonei de siguranță şi de
protecție a drumurilor de pe raza comunei Rebricea în vederea predării amplasamentelor cãtre Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A și de
prevederile art.2, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, conform căreia: “ Fac parte
integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului,
podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, [...]” și ale art. 14 care preved : „Zona drumului public
cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie, iar potrivit art. 16 Limitele zonelor de
siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, pot fi până la 1,50 m de
la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului”.
S-au dispus măsurători și în urma acestor măsurători efectuate în teren pentru străzile
secundare nr. 2, nr. 7 situate în satul Tatomirești, drumul vicinal nr.2 precum, străzile secundare nr. 9,
nr, 6, nr.11, nr. 13 din satul Crăciunești, tronsonul de drum comunal nr. 152 situat in satul Tufeștii de
Jos, strada secundară nr. 5 din satul Rebricea, s-a constatat că zona de protecție și siguranță a
drumurilor menționate mai sus este de 0,2 m de la ampriza drumului.
Fata de considerentele de mai sus,

SUPUN SPRE APOBARE

Proiectul de hotarare privind privind încadrarea zonei de siguranță şi de protecție a
drumurilor de pe raza comunei Rebricea în vederea predării amplasamentelor cãtre Ministerul
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Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A, cu
încadrarea in prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ;.

31 martie 2021
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică
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