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ROMANIA
CO SILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE
privind instituirea reg imului de arie naturala protejata de interes
[udetean pentru obiectivul "Ci~meaua lui Carstea U din Satul
cazanestt, Comuna Ghioroiu, .Judetul Valcea

Consiliul JUdetean Valcea, intrunit In sedinta din data de
iulie
2009, la care parficipa un nurnar de ... ... consilieri judeteni, din totalul de
32 in functie:
Avand in vedere Expunerea de Motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea, Inreqtstrata cu nr. 9072 din 23 iulie 2009;
l.uand in considerare Raportul de Specialitate al Arhitectului Sef,
inregistrat sub nr. 9073 din 23 iulie 2009 , precum $i avizele comisiilor de
specialitate;
l.uand seama de adresa Primariei Comu nei Ghioroiu nr. 1.533/
6.07 .2009, lnreqistrata la Consiliul Judetean Valcea cu nr. 8.235/
7.07 .2009 prin care s-a solicitat instituirea regimu lui de arte naturala
protejata de interes judetean pentru obiectivul .Cisrneaua lui Carstea" din
Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul Valcea;
Tinand cont de Acordul pentru declararea unui nou obiectiv
natural protejat in Judetul Valcea (Cisrneaua lui Carstea din Satul
Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul Valcea) al Comisiei pentru protejarea
monumentelor naturii, constituita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea nr. 70/ 5.06 .1998 $i reorqanizata prin Dispozitia
Pre$edintelui Consiliului Judetean Valcea nr. 22/6 .03.2001;
In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. d), $i ale alin. (5),
lit. a), pct. 9 din Legea admirustranet publice locale nr. 215/ 2001,
republicata, cu mooiticanle $i cornpletarile ulterioare, si cu prevederile art.
8, alin . (1), lit. d) ~i alin. (6) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei $i
faunei salbatice, cu rnodtncanle $i cornpletarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art . 97 alin (1) din Legea administratiei
publice locale, nr. 215/ 2001 , republicata , cu rnodificarile $i completarile
ulterioare;
HOTA

" STE

Art.1 (1) Se institute reqirnul de arie naturala protejata de interes
judetean pentru obiectivul .Cisrneaua lui Carstea" pentru 0 supratata de
102,00 mp din Satul Cazanesti , Comuna Ghioroiu , Judetul Valcea .

(2) Harta topografica cu limitele ariei naturale protejate, supratata
si situatia juridica a terenurilor (cu precizarea proprietarilor acestora),
constitute anexa la prezenta notarare.

Art.2. Secretarul Judetuiui Valcea, prin Compartimentul
Cancelarie, va comunica prezenta hotarare structurilor functionate ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, lnstitutiei
Prefectului - Judetul Valcea, Consiliului Local al Cornunei Ghioroiu,
Aqentiei de Protectie a Mediului vatcea si Inspectoratului Teritorial de
Regim Silvie ~i Vanatoare Rarnnicu Valcea in vederea aducerii la
indeplinire a prevederilor ei, si va asigura publica rea acesteia pe site-ul
Consuiului Juoetean Valcea ~i in Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor arlo
45 alin (2) lit. e) coroborate cu cele ale arlo 98 din Legea eamtntstretiei
publice locale, nr. 215/ 2001, reoubticete, cu mooiticente §i compteterite
ulterioare cu un numer de
voturi pentru,
voturi lmpoirive §i
..
ebtiner:

PRE$EDINTE,
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. 9 . ~.. din . ,~ . iulie 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind instituirea regimului de arie naturala
protejata de interes judetean pentru obiectivul "Ci§meaua lui Carstea"
din Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, .Judetul Valcea

Pnrnaria Comunei Ghioroiu are Tn vedere reabilitarea unei cismele
publice din satul Cazanesti, .Cismeaua lui Carstea", printr-un proiect cu
finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 
Masura 322 - .Renovarea, dezvoltarea satelor, trnbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia ~i populatia rurala ~i punerea In valoare a mosten'rii
rurale".
.Cisrneaua lui Carstea" a fost construita Tn XIX ~i turruzeaza apa
potabila atat pentru localnici cat ~i pentru trecatori Aceasta este arnplasata
langa OJ 651A Balcesti Valcea - Danciulesti - Gorj. Proprietatile fizico
chimice ale apei au fost confirmate printr-un Buletin de Analiza emis de
Autoritatea de sanatate Publica valcea.
Avand in vedere irnportanta istorica, edititara ~i utilitara a
.Cismelei lui Carstea" , Consiliul Local al Comunei Ghioroiu a emis
Hotararea nr. 23/ 26 .06.2009 prin care s-a aprobat includerea Cisrnelei
Carstea din satul Cazanesti In lista elementelor de cadru natural protejat.
Avand in vedere faptul ca prin Ghidul Solicitantului (capitoluJ IV,
punctul 9 lit. b.) se solicita ca document anexat Hotararea Consiliului
Judetean privind Tncadrarea elementului de cadru natural Tn categoria celor
protejate, Prirnaria Comunei Ghioroiu, prin adresa nr. 1.533/ 6.07.2009,
inreoistrata la Consiliul Judetean valcea cu nr. 8.235/ 7.07.2009 a solicitat
instituirea regimului de arie naturala protejata de interes judetean pentru
obiectivul .Cismeaua lui Carstea" din satul Cazanesti.
Potrivit prevederilor art . 8, alin . (1), lit. d) din Ordonanta de
Urqenta nr. 57/ 2007 privind regimul artuor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a flo rei ~i faunei salbatice, cu modificarite ~i
cornpletarile ulterioare, instituirea regimului de arie naturala protejata se
face prin hotarari ale consiliilor judetene pentru arii naturale protejate de
interes judetean.

Propunerea de instituire a regimului de arie naturala protejata s-a
bazat pe 0 docurnentatie, care a fost inaintata Consiliului Judetean Valcea,
lnsotita de acordul Comisiei pentru protejare monurnentelor naturii,
constituita prin Dispozitia Preseomtetui Consiliului Judetean Valcea nr. 70
din 5 iunie 1998 ~j reorqanizata prin Dispozitia Presedintelui Consiliul ui
Judetean Valcea nr. 22 din 6 martie 2001 .
Avanc in vedere cele expuse , prevederile legale rnentionate si
solicitarea Prirnanei Comunei Ghioroiu , supunem analizei si dezbaterii
Consiliului Judetean Valcea, in vederea adoptarii hotararu, proiectul de
hotarare privind instituirea regimului de arie naturala protejata de interes
judetean pentru obiectivul .Cismeaua lui Carstea" din satul Cazanesti ,
comuna Ghioroiu, judetui Valcea.

CIAI CIAl1 ex.

ARHITECT ~EF
Nr~. -.. din ??. lulle 2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind instituirea regimului de arie naturale
protejata de interes [udetean pentru obiectivul "Ci~meaua lui Carstea"
din Satul Cazanestl, Comuna Ghioroiu, .Judetul Valcea

Prin proiectul de hotarare alaturat, se propune instituirea de catre
Consiliul Judetean Valcea, prin hotarare, a regimului de arie naturals
protejata de interes judetean pentru obiectivul .Cismeaua lui Carstea" din
Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul Vatcea.
Propunerea privind instituirea de catre Consiliul Judetean Valcea,
prin hotarare, a regimului de arie naturals protejata de interes judetean
pentru obiectivul . Cisrneaua lui Carstea" din Satul Cazanesti, Comuna
Ghioroiu, Judetul Valcea este in conformitate cu prevederile art. 91 alin (1)
lit. d), ~i ale alin. (5) , lit. a), pet. 9 din Legea adrninistratiei publics locale nr.
215/ 2001, republicata, cu modlflcartle si cornpletarile ulterioare, ~i cu
prevederile art. 8, alin. (1), lit. d) ~i alin . 6, din Ordonanta de Urqenta nr. 57/
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a tlorei ~i faunei salbatice, cu modlficarile st cornpletartle
ulterioare.
Avand in vedere aceste prevederi si propunerea prezentata, va
ruqarn sa anauzaf si sa adoptati proiectul de hotarare privind instituirea
regimului de arie naturata protejata de interes judetean pentru obiectivul
.Cismeaua lui Carstea" din Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul
Valcea.
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SC COMPATIBIL SRL
RM. VILCEA
.
Tel/fax: 0250-747422

BENEFICIAR:
COM UNA GHIOROIU
JUDETUL VILCEA

REAB1L1TARE C1SMEA PUBLICA" CARS TEA 71

MEMORIU JUSTIFICATIV

Primaria comunei Ghioroiu solicita reabilitarea unei cismele
publice "Cismeaua lui Carstea" amplasata in comuna Ghioroiu , sat Cazanesti.
Terenul pe care se afla amplasata cismeaua, in suprafata de
102,00mp, se atla in intravilanul comunei, conform Plan Urbanistic General si
inregistrat in domeniul public al Primariei Ghioroiu , conform HG 1361/1962 anexa
33 pozitia 157.
Cismeaua lui Carstea a fost contruita in secolul XIX si furn izeaza
apa potabila atit pentru cetatenii din zona cat

Sl

pentru trecatori , fiind amplasata

langa drumul judetean 651A Balcesti - Valcea - Danciulesti - Gorj.
Potabilitatea si proprietatile fizico-chimice ale apei au fost
confirmate prin Buletinul de analiza emis de Autoritatea de Sanatate Publica 
Valcea , prezentat in anexa .
" Sursa de apa este un izvor continuu drenat pe teava , deasupra
ca ruia a fost zidita

0

troita" asa cum este semnalat in lucrarea autorulu i Ion

Folescu de contributii istorice , intitulata "Satele de pe valea Pestenii".
Avand in vedere importanta istorica , edilitara si utilitara a obiectivului
analizat , Consiliul Local Ghioroiu a emis Hotararea de Consiliu Local Nr. 23 din
26 iunie 2009 prin care aproba includerea Cismelei Carstea din satul Cazanesti
in lists elementelor de cadru natural protejat urmind ca in contorrnitate cu CapA
punct 9b din Ghidul Solicitantului editia iunie 2009 , aceasta sa fie validata printr-o
hotarare a Consiliului Judetean .
Lucrarile de reabilitare propuse a se executa constau in igienizare
,amenajari exterioare si refacere pictura murala existenta .

Amenajarile extenoare vor consta in realizarea unei aiel dalate din
dale autoblocante de beton marginite de borduri in vederea asigurarii unui acces
usor catre cismea (fantana) si

0

alee perimetrala fantanii cu

0

usoara panta

spre exterior in vederea indepartarii apelor meteorice, amena jarea unui spatiu
verde cu vegetatie florala, realizarea unei rigole de scurgere a debitului
excedentar catre mesager (paraul Pesceana ) si realizarea unei irnprejrnuin
perimetrale din panouri de tier forjat pe soclu de beton in vederea protejarii
spatiului aferent cismelei .

Prin lucrarile propuse a se executa nu va fi afectat mediul natural si
construit existent.
Anexa:
Hotararea Consiliului Local nr.23/26.06 .2009
Copie dupa coperta lucrarri 'satele de pe valea Pestenii" - autor Ion
Folescu
Copie xeros dupa imginea cismelei ;
Copie pag.116 din lucrarea 'Satele de pe valea Pesten ii"
Plan incadrare in zona ;
Plan situatie

Intocmit,
Arn. Marcela lOAN
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Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea
nr. ... din
2009
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