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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECT
HOTARARE
privind declararea utilitatli publice a lucrarii de interes local
"Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului din Municipiul Ramnicu
Valcea, .Judetul Valcea"

Consiliul Judetean Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de
.................. 2009, la care participa un nurnar de ... consilieri judeteni din
nurnarul total de 32 in functie;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea, inreqistrata la nr.526 din 16 ianuarie 2009;
l.uand in considerare Raportul de specialitate al Arhitectului $ef,
inregistrat la nr.527 din 16 ianuarie 2009, precum si avizele comisiilor de
specialitate;
Vazand procesul-verbal al Comisiei pentru cercetarea prealabila,
inregistrat la nr.497 din 15.01.2009;
In conformitate cu dispozitiile art.7, art.8 ~i art.11 din Legea
nr.33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
coroborate cu cele ale art.22 din Regulamentului privind procedura de lucru
a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii
utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr.583/1994;
in temeiul prevederilor art.97 din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare
HOT

AR A ~ T E:

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local
.Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului din Municipiul Rarnnicu
Valcea, Judetul Valcea".
Art.2 Expropriator este Municipiul Ramnicu Valcea.
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Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la
sediul Consiliului Judetean Valcea si la sediul Consiliului Local al
Municipiului Rarnnicu Valcea, se publica in presa locala ~i pe site-ul
Consiliului Judetean Valcea.
Art.4 Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie,
va comunica prezenta hotarare Arhitectului $ef si Consiliului Local al
Municipiului Rarnnicu Valcea, in vederea aducerii la indeplinire a
prevederilor ei.
Prezenta hoterere a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 97,
alin.(1) din Legea edminisireiiei publice locale, nr.215/2001, republicata, cu
moditiceri!« §i compteterile ulterioare, cu un numer de ... voturi pentru,
voturi lmpotrive §i '" a btineri.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
- PRE~EDINTENr. 526 din 16. 01. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind declararea utilltatll publice a lucrarll de
interes local "Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului,
Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea"

in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauza de utilitate publica ~i a Hotararii Guvernului nr. 583/1994 de
aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru
efectuarea cercetaru prealabile in vederea declararu utilitatii publice pentru lucrari
de interes national sau de interes local, declararea utilitatii publice se face nurnai
dupa efectuarea unei cercetari prealabile de catre 0 comisie constituita in acest
scop si, condltionat de inscrierea tucrarf in planurile urbanistice ~i de amenajarea
terttoriului, aprobate conform legii.
Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 91/2008 a fost constituita comisia
pentru cercetarea prealabila in vederea declararu utilitatii publice publice a lucrarii
de interes local "Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului, Municipiul
Ramnicu Valcea, Judetul Valcea".
Amenajarea cau de acces din Calea lui Traian , zona Peco Rompetrol , pana
la pasajul Bogdan Amaru paralel cu calea terata se va reaiiza pe 0 lungime de
642 m , avand 0 latirne de 5,0 m si un trotuar de 1,5 m.
Pentru sporirea capacitatn de circulatie pe axa Calea lui Traian, a fost
necesara gasirea unor solutii care sa descongestioneze traficul de axa princlpala
a orasului , in sensul realizarii unei noi artere rutiere, paralel cu Calea Ferata
Piatra Olt-Podu Olt , avand denurnirea " Intrarea Sudului". Aceasta artera de
circulatie va prelua traficul ce se deruleaza de pe platforma industriala din
municipiului ,precum ~i dinspre Tg.Jiu ~i Draga~ani ~i se lncreapta spre centrul
orasului ~i spre cartierul Ostroveni , cartier in care locuieste 0 treime din populatia
municipiului. Tot pe aceasta artera vor fi dirijate ~i autobuzele ce au ca punct final
Autogara 1 Mai.
Lucrarea propusa a se realiza este in conformitate cu prevederile Planului
Urbanistic Zonal" Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului ", aprobat prin
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rarnnicu valcea nr. 304/152 din
30.10.2008.
I
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Comisia pentru efectuarea cercetaru prealabile In vederea ceclararf
utilitati' publice a lucrarf propuse, a constatat ca, sunt Indeplinite conditiile cerute
de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si
propune Consiliului Judetean Valcea ca lucrarea " Amenajare cale de acces 
Intrarea Sudului,
Municipiul Rarnntcu Valcea, Judetul Valcea", sa fie
declarata de utilitate publica de interes local, avanc ca
expropriator,
Municipiul Rarnnicu Valcea .
Avand In vedere cele rnentionate, supunem adoptarii Consiliului
Judetean Valcea proiectul de hotarare privind declararea utilitatii publice a tucrarii
de interes local "Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului, Municipiul
Ramnicu Valcea, .Judetul Valcea".
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
ARHITECT ~EF
E/2
Nr. 527 din 16.01.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind declararea utilltatli publice a lucraril de
interes local .Arnenajare cale de acces - Intrarea Sudului,
Municipiul Rarnnlcu Valcea, .Judetut Valcea"

Potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza
de utilitate publica $i a Hotararu Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a
Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea
cercetaru prealabile In vederea declararn utilitalii publice pentru lucran de interes
national sau de interes local, declararea utilitatii publice se face numai oupa
efectuarea unei cercetari prealabile, de catre 0 comisie constituita In acest scop
si, conditionat de Inscrierea lucrarf In planurile urbanistice $i de amenajarea
teritoriului, aprobate conform legii.
Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 91/2008 a fost constitutta comisia
pentru cercetarea prealabila In vederea declararu utilitatli publice publice a lucrarii
de interes local .Amenalare cale de acces - Intrarea Sudului, Municipiul
Ramnicu Valcea, .Judetul Valcea".
Lucrarea propusa a se realiza este In conformitate cu prevederile Planului
Urbanistic Zonal " Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului ", aprobat prin
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr. 304/152 din
30.10.2008.
Comisia pentru efectuarea cercetani prealabile In vederea declararf
utilitatii publice a lucrarf propuse, a constatat ca, sunt Indeplinite conditiile cerute
de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica $i
propune Consiliului Judetean Valcea ca lucrarea Amenajare cale de acces 
Intrarea Sudului,
Municipiul Ramnicu Valcea, .Judetul Valcea", sa fie
declarata de utilitate publica de interes local, avand ca
expropriator,
Municipiul Rarnnicu Valcea .
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Propunerea comisiei este in conformitate cu prevederile art. 6 ~i art.10 din
Legea nr.33/1994.
Avand in vedere cele rnentionate. in conformitate cu prevederile art.? din
Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, supunem
adoptarii Consiliului Judetean Valcea proiectul de hotarare privind declararea
u1:ilita\ii publice a tucrarii de interes "Amenajare cale de acces - Intrarea
Sudului, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea".

COMPARTIMENTUL
AMENAJAREA TERITORIULUI
$1 URBANISM ~
Constantinescu Adriana
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pentru consemnarea rezultatului cercetarii prealabile in vederea declararii
utilitatii publice a iucraril de interes local
" Amenajare cale de acces-Intrarea Sudului "din Municipiul Ramnicu
Valcea, Judetul Valcea
Gomisia pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declarant
utilitatii publice, nurnita prin Hotararea Gonsiliului Judetean Valcea nr. 91 din
23.12.2008 s-a lntrunit In sedinta legal constituita. la sediul Gonsiliului Judetean
Valcea la data de 15. 01. 2009
Din numarul total de 3 membri au fost prezenti 3.
Cornisia a efectuat cercetarea la fata locului la data de 15.01.2009
Rezultatul cercetarii prealabile :

a) Elemente care justifica interesullocal :
Orasul este dezvoltat de-alungul unei singure axe, Galea lui Traian, care se
aglomereaza la orele de varf. Pentru sporirea capacitatii de circulatie pe
axa principala - Galea lui Traian , a fost necesara gasirea unor solutii care
sa descongestioneze traficul , prin realizarea unei noi artere rutiere,
paralela cu Galea Ferata Piatra Olt-Podu Olt , avand denumirea " Intrarea
Sudului". Aceasta artera de circulatie va prelua traficul ce se deruleaza de
pe platforma industriala din municipiu, precum ~i dinspre Tg.Jiu ~i
Draqasani Indreaptandu-se la sud spre cartierul Ostroveni si 1 Mai,
evitandu-se astfel blocarea circulatiei spre zona centrala a municipiului.
b) Avantaje/e economico-sociale. ecologice sau de orice alta natura care
sustin necesitatea lucrari; :
Prin realizarea acestei artere de circulatie se asigura fluidizarea circulatiei
auto In zona de intrare In municipiu si in carierul Ostroveni, marindu-se astfel
capacitatea de circulatie pe Galea lui Traian, tranzitarea orasului de la nord
la sud realizandu-se intr-un timp cat mai scurt. Acest lucru lnseamna economie
de timp ~i de resurse atat pentru cetatenii municipiului cat ~i pentru cei care II
tranziteaza .Totodata, evitarea aqlornerarilor prin aceste masuri , duce la 0
diminuare a emisiilor de gaze de catre autovehiculele aflate In trafic pe Galea
lui Traian. Intrarea Sudului va fi 0 strada cu sens unic, pe care masinile nu vor
stationa, asigurand astfel 0 continuitate a fluxului circulatiei auto precum si
scaderea zgomotului produs de autovehicule blocate In trafic.

c) Motive/e pentru care lucrarea nu poate fi realizata pe alte cai decat
prin expropriere:
• Nu s-a ajuns la 0 inteleqere pe cale arniabila cu toti proprietarii de teren pe
care urmeaza a se realiza lucrarea.

d) Lucrarea se inscrie in documentatia de urbanism I de amenajare a
teritoriului:
Prin HCL nr. 304/152 din 30.10.2008, s-a aprobat de catre Consiliul
Local al Municipiului Rm. Valcea documentatia de urbanism PUZ "Amenajare
cale de acces - Intrarea Sudului " .
Conform documentatiei de urbanism aprobate, artera de circulate
propusa, va fi arnplasata paralel cu calea terata, avand latimea carosabilului de
5,0m si trotuar de 1,5m latime, pe partea dinspre blocuri .
Comisia constata ca sunt intrunite conditiile cerute de Legea nr.33/1994
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si propune Consiliului
Judetean Valcea , ca lucrarea: " Amenajare cale de acces-Intrarea Sudului "din
Municipiul Ramnicu Valcea, .Iudetul Valcea "sa fie declarata de utilitate publica
de interes local, avand ca expropriator: Consiliul Local al Municipiului Ramnicu
Valcea"
Rezultatul cercetarii prealabile a fost adoptat cu 3 voturi pentru, voturi
contra -si abtineri - , , ' \ : f '\ ,~>
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Elena Liliana Mihailescu - director executiv
Prirnaria Municipiului RamnicuValcea

Secretariatul comisiei
certifica prezentul proces-verbal
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Popa Doina
Constantinescu Adriana
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- presedinte'[ .

-membru

Carstoiu Valirnareanu Simona -membru
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