
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  HUNEDOARA 

COMUNA  PEȘTIȘU  MIC 

PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  Nr.1195/101/19.11.2020 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului  şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii, 

 ,,Reabilitare drum comunal:DC.120, sat Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,, 

 

            Consiliul local al comunei Pestișu Mic,  județul Hunedoara,   

 Având în vedere Referatul de aprobare  nr.  872/ 101/19.11.2020     întocmită de  

Primarul comunei Peştişu Mic,  raportul de specialitate nr.  114/458/19.11.2020 întocmit de 

inspector Bera Angela   .          

             In conformitate cu dispozițiile OG. nr.16/2014 privind modificarea și completarea OG 

nr.25/2001 privind înființarea Compania Națională de Investiții CNI SA, a Ghidului de depunere 

prin Programul național de Construcții de Interes Public. 

            Având în vedere  Hotărârea nr. 48 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara . pozitia nr. 

168, Anexa nr.5-Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Pestișu Mic 

              În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin (2) lit”d”  ,alin(.7) lit ,,a,,  din   O.U.G. 

nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, republicată 

 

propun: 

 

         Art. 1  Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, pe bază de protocol, a 

amplasamentului drumului comunal: DC.120, sat Nandru, comuna Pestișu Mic, județul 

Hunedoara,,  în suprafață totală de 10.914 mp, identificată prin cartea funciară și nr. cadastral 

62135 , potrivit anexei, liberă de sarcini, în vederea și pe perioada realizării  de către Compania 

Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a obiectivului de investiții,,Reabilitare drum comunal DC.120, 

sat  Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,, 
        Art.2 Amplasamentul este  viabilizat, conform documetelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare 

         Art.3 Consiliul local al comnei Pestișu Mic se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

         Art.4 Se aprobă asigurarea finanțării din  bugetul local al comunei Pestișu Mic a 

cheltuielior pentru racordurile la utilități( apă,energie electrică,canal, gaz, sau alt tip de 

combustibil utilizat, etc) 

          Art.5 Consiliul local al comnei Pestișu Mic se obligă, ca după predarea amplasamentului și 

a obiectivului de investiții realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă 

de minim 15 ani. 

         Art.6 Hotărâre poate fi atacată în instanţă, conform procedurilor şi termenelor prevăzute de 

legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ.  



        Art 7 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Peștișu Mic, Instituției Prefectului Județului 

Hunedoasra, Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului , Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,și se aduce la cunoștiință publică prin afișare 

 

 

 

 

 

              INIȚIATOR                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE     

                    Primar                                                    Secretar General al comunei Pestișu Mic, 

         Dobruțchi Saul Daniel                                                    Caba Valeria Maria     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL HUNEDOARA                                                                                   Aprob, 

COMUNA PESTISU MIC                                                                                    Primar, 

      PRIMARIA 

NR.114/458/19.11.2020  

 

Raport de Specialitate 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,,Reabilitare drum comunal:DC.120, 

sat  Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara 

 

 

        Comuna Pestișu Mic are în vedere realizarea obiectivului de investiţie  ,,Reabilitare drum 

comunal:DC.120, sat Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,,pentru asigurarea unor 

condiţii corespunzătoare în ansamblu a drumului  din satul Nandru, va rezolva deficientele 

mentionate si va avea un impact pozitiv asupra  calitatii circulatiei pe drumurile publice 

 Obiectivul este situat în satul Nandru ,  și este în domeniul public al comunei Pestișu Mic.  

            Starea actuala drumului este dificila, in sensul ca sistemul rutier este realizat in general 

din pamant și umplutură de piatră . 

       In concluzie, din cele prezentate mai sus, se constata existent unor deficient majore ale 

drumului  propus spre modernizare . Pentru drumul investigat sa constatat ca  starea de viabilitate 

existent este necorespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale, cu 

imbracaminte rutiera necomforma cerintelor actuale de securitate si confort , cu stare tehnica a 

imbracamintei rutiere afectata de conditiile climaterice, cu viteza de circulatie redusa si 

infiltrarea apelor din precipitatii in corpul drumului, dispositive de colectare si evacuare a apelor 

de suprafata care lipsesc, cu ape care stagneaza in zona drumului. 

       Structura rutiera a drumului total necorespunzatoare a acestei strazi, o defineste ca si o 

cale de comunicatie terestra incapabila sa suporte in conditii meteorologice dificile traficul rutier. 

In conditii uscate traficul rutier genereaza praf fapt care conduce la poluarea admoseferei si a 

imobilelor din zona acestei strazi 

                   În conformitate cu prevederile art.4 și ale art. 7 alin (1) din Anexa nr. 3 a Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare, 

              Considerăm oportună şi legală predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare drum 

comunal:DC.120, sat Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara,,.         

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Bera Angela 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

JUDETUL HUNEDOARA                                                                                   

COMUNA PESTISU MIC                                                                                     

      PRIMAR 

NR. 872/ 101/19.11.2020      
 

Referat de aprobare 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,,Reabilitare drum comunal:DC.120, 

sat  Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara 
 

 

În conformitate cu prevederile art.4 și ale art. 7 alin (1) din Anexa nr. 3 a Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul . nr. 3693/19.08.2020 , pentru aprobarea Listei – sintez[ a 

obiectivelor de investi’ii din cadrul Subprogramului ,, Drumuri de interes local și drumuri de 

interes județean ,,, în care se specifică aprobarea obiectivului de investiții,,Reabilitare drum 

comunal:DC.120, sat Nandru, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara, prin Programul naţional 

de construcţii de interes public sau social al CNI, iar pentru promovarea în continuare a 

investiției se solicită adoptarea unei hotărâri a beneficiarului privind predarea amplasamentului 

către MDRAP, prin CNI, care urmează să realizeze investiția. 

    În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin (2) lit”d”  ,alin(.7) lit ,,a,,  din   O.U.G. 

nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, republicată 

 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a 

amplasamentului obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drum comunal: DC.120, sat  Nandru, 

comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara,, 

 

INIŢIATOR: 

PRIMAR 

                                                          Dobruțchi Saul Daniel                                                     

 

 

 

 

                     

 

 



 

    ROMÂNIA 

JUDEȚUL  HUNEDOARA 

COMUNA  PEȘTIȘU  MIC 

       PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  Nr.1195/102/19.11.2020 

  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,, Modernizare drum comunal DC 120A 

si drum vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara,, 

 

            Consiliul local al comunei Pestișu Mic,  județul Hunedoara,   

 Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 872/102/19.11.2020       întocmită de  

Primarul comunei Peştişu Mic,  raportul de specialitate nr.  115/458/19.11.2020     întocmit de 

inspector Bera Angela   .          

             In conformitate cu dispozițiile OG. nr.16/2014 privind modificarea și completarea OG 

nr.25/2001 privind înființarea Compania Națională de Investiții CNI SA, a Ghidului de depunere 

prin Programul național de Construcții de Interes Public. 

            Având în vedere  Hotărârea nr. 48 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara . pozitia nr. 

168, Anexa nr.5-Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Pestișu Mic 

              În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin (2) lit”d”  ,alin(.7) lit ,,a,,  din   O.U.G. 

nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, republicată 

 

propun: 

 

         Art. 1  Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, pe bază de protocol, a 

amplasamentului drumului comunal: Modernizare drum comunal DC 120A si drum vicinal, 

Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara în suprafață totală de 11.416 mp, 

identificată prin cartea funciară și nr. cadastral 62134 , potrivit anexei, liberă de sarcini, în 

vederea și pe perioada realizării  de către Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a 

obiectivului de investiții,, Modernizare drum comunal DC 120A si drum vicinal, Dumbrava-

Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara,, 

        Art.2 Amplasamentul este  viabilizat, conform documetelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare 

         Art.3 Consiliul local al comnei Pestișu Mic se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

         Art.4 Se aprobă asigurarea finanțării din  bugetul local al comunei Pestișu Mic a 

cheltuielior pentru racordurile la utilități( apă,energie electrică,canal, gaz, sau alt tip de 

combustibil utilizat, etc) 



          Art.5 Consiliul local al comnei Pestișu Mic se obligă, ca după predarea amplasamentului și 

a obiectivului de investiții realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă 

de minim 15 ani. 

         Art.6 Hotărâre poate fi atacată în instanţă, conform procedurilor şi termenelor prevăzute de 

legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ.  

        Art 7 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Peștișu Mic, Instituției Prefectului Județului 

Hunedoasra, Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului , Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,și se aduce la cunoștiință publică prin afișare 

 

 

 

 

 

              INIȚIATOR                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE     

                    Primar                                                    Secretar General al comunei Pestișu Mic, 

         Dobruțchi Saul Daniel                                                    Caba Valeria Maria     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL HUNEDOARA                                                                                   Aprob, 

COMUNA PESTISU MIC                                                                                    Primar, 

      PRIMARIA 

NR. 115/458/19.11.2020      

 

Raport de Specialitate 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,, Modernizare drum comunal DC 120A 

si drum vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara 
 

 

        Comuna Pestișu Mic are în vedere realizarea obiectivului de investiţie ,,Modernizare drum 

comunal DC 120A si drum vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara 

,,pentru asigurarea unor condiţii corespunzătoare în ansamblu a drumului  din care face legătura 

între  comuna Pestișu Mic si satele Dumbrava și Cutin, va rezolva deficientele mentionate si va 

avea un impact pozitiv asupra  calitatii circulatiei pe drumurile publice 

 Obiectivul este situat în satele Dumbrava și Cutin ,  și este în domeniul public al comunei 

Pestișu Mic.  

            Starea actuala drumului este dificila, in sensul ca sistemul rutier este realizat in general 

din pamant și umplutură de piatră . 

       In concluzie, din cele prezentate mai sus, se constata existent unor deficient majore ale 

drumului  propus spre modernizare . Pentru drumul investigat sa constatat ca  starea de viabilitate 

existent este necorespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale, cu 

imbracaminte rutiera necomforma cerintelor actuale de securitate si confort , cu stare tehnica a 

imbracamintei rutiere afectata de conditiile climaterice, cu viteza de circulatie redusa si 

infiltrarea apelor din precipitatii in corpul drumului, dispositive de colectare si evacuare a apelor 

de suprafata care lipsesc, cu ape care stagneaza in zona drumului. 

       Structura rutiera a drumului total necorespunzatoare a acestei strazi, o defineste ca si o 

cale de comunicatie terestra incapabila sa suporte in conditii meteorologice dificile traficul rutier. 

In conditii uscate traficul rutier genereaza praf fapt care conduce la poluarea admoseferei si a 

imobilelor din zona acestei strazi 

                   În conformitate cu prevederile art.4 și ale art. 7 alin (1) din Anexa nr. 3 a Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare, 

              Considerăm oportună şi legală predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,, Modernizare drum 

comunal DC 120A si drum vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara,, 

 
 

 

ÎNTOCMIT, 

Bera Angela 
 
 

 

 



JUDETUL HUNEDOARA                                                                                   

COMUNA PESTISU MIC                                                                                     

      PRIMAR 

NR. 872/102/19.11.2020        
 

Referat de aprobare 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,,  Modernizare drum comunal DC 120A 

si drum vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara,, 
 

 

În conformitate cu prevederile art.4 și ale art. 7 alin (1) din Anexa nr. 3 a Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul . nr. 3693/19.08.2020 , pentru aprobarea Listei – sintez[ a 

obiectivelor de investi’ii din cadrul Subprogramului ,, Drumuri de interes local și drumuri de 

interes județean ,,, în care se specifică aprobarea obiectivului de investiții,, ,, Modernizare drum 

comunal DC 120A si drum vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara , prin 

Programul naţional de construcţii de interes public sau social al CNI, iar pentru promovarea în 

continuare a investiției se solicită adoptarea unei hotărâri a beneficiarului privind predarea 

amplasamentului către MDRAP, prin CNI, care urmează să realizeze investiția. 

    În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin (2) lit”d”  ,alin(.7) lit ,,a,,  din   O.U.G. 

nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, republicată 

 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a 

amplasamentului obiectivului de investiţii ,, ,, Modernizare drum comunal DC 120A si drum 

vicinal, Dumbrava-Cutin, comuna Pestișu Mic, judetul Hunedoara,,. 

 

INIŢIATOR: 

PRIMAR 

                                                          Dobruțchi Saul Daniel                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL  HUNEDOARA 

COMUNA  PEȘTIȘU  MIC 

       PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  Nr.1195/95/17.11.2020 

  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, Modernizare drum vicinal Pestișu Mic 

și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,, 

            Consiliul local al comunei Pestișu Mic,  județul Hunedoara,   

 Având în vedere Referatul de aprobare  nr.   872/95/17.11.2020  întocmită de  Primarul 

comunei Peştişu Mic,  raportul de specialitate nr. 116/458/19.11.2020  întocmit de inspector Bera 

Angela   .          

             In conformitate cu dispozițiile OG. nr.16/2014 privind modificarea și completarea OG 

nr.25/2001 privind înființarea Compania Națională de Investiții CNI SA, a Ghidului de depunere 

prin Programul național de Construcții de Interes Public. 

            Având în vedere  Hotărârea nr. 48 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara . pozitia nr. 

168, Anexa nr.5-Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Pestișu Mic 

              În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin (2) lit”d”  ,alin(.7) lit ,,a,,  din   O.U.G. 

nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, republicată 

 

propun: 

 

         Art. 1  Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, pe bază de protocol, a 

amplasamentului drumului comunal: Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, 

comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara în suprafață totală de _______ m, identificată prin cartea 

funciară și nr. cadastral _______, potrivit anexei, liberă de sarcini, în vederea și pe perioada 

realizării  de către Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a obiectivului de investiții,, 

Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul 

Hunedoara ,, 

        Art.2 Amplasamentul este  viabilizat, conform documetelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare 

         Art.3 Consiliul local al comnei Pestișu Mic se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

         Art.4 Se aprobă asigurarea finanțării din  bugetul local al comunei Pestișu Mic a 

cheltuielior pentru racordurile la utilități( apă,energie electrică,canal, gaz, sau alt tip de 

combustibil utilizat, etc) 

          Art.5 Consiliul local al comnei Pestișu Mic se obligă, ca după predarea amplasamentului și 

a obiectivului de investiții realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă 

de minim 15 ani. 

         Art.6 Hotărâre poate fi atacată în instanţă, conform procedurilor şi termenelor prevăzute de 

legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ.  



        Art 7 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Peștișu Mic, Instituției Prefectului Județului 

Hunedoasra, Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului , Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,și se aduce la cunoștiință publică prin afișare 

 

 

 

 

 

              INIȚIATOR                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE     

                    Primar                                                    Secretar General al comunei Pestișu Mic, 

         Dobruțchi Saul Daniel                                                    Caba Valeria Maria     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL HUNEDOARA                                                                                   Aprob, 

COMUNA PESTISU MIC                                                                                    Primar, 

      PRIMARIA 

NR. 116/458/19.11.2020   

 

Raport de Specialitate 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,, Modernizare drum vicinal Pestișu 

Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,, 

 

 

        Comuna Pestișu Mic are în vedere realizarea obiectivului de investiţie ,, Modernizare drum 

vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,, pentru 

asigurarea unor condiţii corespunzătoare în ansamblu a drumului  din care face legătura între  

satul Pestișu Mic si cartierul rezidential Pestișu Mic din  va rezolva deficientele mentionate si va 

avea un impact pozitiv asupra  calitatii circulatiei pe drumurile publice 

 Obiectivul este situat în satul  Pestișu Mic,  și este în domeniul public al comunei Pestișu 

Mic.  

            Starea actuala drumului este dificila, in sensul ca sistemul rutier este realizat in general 

din pamant și umplutură de piatră . 

       In concluzie, din cele prezentate mai sus, se constata existent unor deficient majore ale 

drumului  propus spre modernizare . Pentru drumul investigat sa constatat ca  starea de viabilitate 

existent este necorespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale, cu 

imbracaminte rutiera necomforma cerintelor actuale de securitate si confort , cu stare tehnica a 

imbracamintei rutiere afectata de conditiile climaterice, cu viteza de circulatie redusa si 

infiltrarea apelor din precipitatii in corpul drumului, dispositive de colectare si evacuare a apelor 

de suprafata care lipsesc, cu ape care stagneaza in zona drumului. 

       Structura rutiera a drumului total necorespunzatoare a acestei strazi, o defineste ca si o 

cale de comunicatie terestra incapabila sa suporte in conditii meteorologice dificile traficul rutier. 

In conditii uscate traficul rutier genereaza praf fapt care conduce la poluarea admoseferei si a 

imobilelor din zona acestei strazi 

                   În conformitate cu prevederile art.4 și ale art. 7 alin (1) din Anexa nr. 3 a Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare, 

              Considerăm oportună şi legală predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,, ,, Modernizare drum 

vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,,,, 

 
 

 

ÎNTOCMIT, 

Bera Angela 
 



 
 

 

JUDETUL HUNEDOARA                                                                                   

COMUNA PESTISU MIC                                                                                     

      PRIMAR 

NR. 872/95/17.11.2020   
 

Raport de Specialitate 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene prin Compania Națională de Investiții ,,CNI SA,,, a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții, ,, ,, Modernizare drum vicinal Pestișu 

Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,,, 
 

 

În conformitate cu prevederile art.4 și ale art. 7 alin (1) din Anexa nr. 3 a Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul . nr. 3693/19.08.2020 , pentru aprobarea Listei – sintez[ a 

obiectivelor de investi’ii din cadrul Subprogramului ,, Drumuri de interes local și drumuri de 

interes județean ,,, în care se specifică aprobarea obiectivului de investiții,,  ,, Modernizare 

drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,,, prin 

Programul naţional de construcţii de interes public sau social al CNI, iar pentru promovarea în 

continuare a investiției se solicită adoptarea unei hotărâri a beneficiarului privind predarea 

amplasamentului către MDRAP, prin CNI, care urmează să realizeze investiția. 

    În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin (2) lit”d”  ,alin(.7) lit ,,a,,  din   O.U.G. 

nr.57/2019 privind codul administrativ, ale art.11, alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, republicată 

 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a 

amplasamentului obiectivului de investiţii ,, ,Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și 

Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara ,,. 

 

INIŢIATOR: 

PRIMAR 

                                                          Dobruțchi Saul Daniel                                                     

 

 

 

 

 

 


