ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 65
din 03 decembrie 2015
privind acordarea avizului pentru proiectul „ Drum de legatura intre Autostrada A3 si DN 1
(zona loc. Martinesti)”

Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data de
03.12.2015;
Având în vedere prevederile:
- Documentatia depusa de catre SC MAXIDESING SRL si in urma dezbaterii publice
- Procesul verbal din 25.11.2015
- Procesul verbal din 27.11.2015
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi
completările
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acorda avizul negativ pentru proiectul „ Drum de legatura intre Autostrada A3 si DN 1 (zona
loc. Martinesti)” . Se mandatează Primarul Comunei Tureni pentru a nu semna proiectul „ Drum de legatura
intre Autostrada A3 si DN 1 (zona loc. Martinesti)” , în forma prezentată de proiectant deoarece:
-

prin proiect nu s-a rezolvat accesul pietonal, al bicicletelor si al vehiculelor lente peste A 3,
inspre si dinspre DJ 107 L si DJ 103 G

-

prin proiect nu s-a rezolvat accesul pietonal, circulatia cu animalele in zona cimitirului
ortodox

-

accesul la pasunea satului se face pe o varianta greu accesibila

-

drumul de legatura dintre Tureni si Comsesti este obiectul unei investitii pe Fonduri
Europene si se solicita construirea unui pasaj si nu devierea drumului si nu s-a tinut
cont de strategia de dezvoltare a comunei, inclusive de intentia Consiliului Local
Tureni de a extinde intravilanul comunei inspre si dinspre Comsesti

-

reproiectarea nodului de legatura cu E 60 in extravilanul localitatii astfel incat sa nu
fie afectata proprietatea cetatenilor, avand in vedere ca varianta agreata de Consiliul
Local Tureni si de Institutia Prefectului Cluj fiind pentru reproiectarea nodului in
extravilanul Comunei Tureni in zona : Bugles”

-

prin proiect nu s-a rezolvat problema scuregerii apelor avand in vedere ca structura
bazinelor de retentie nu se preteaza solului si nici nu s-a venit cu vre-o solutie in acest
sens
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-

gasirea unei solutii tehnice astfel incat expropriertiile sa fie limitate

-

nu s-a prezentat care e volumul de sapatura si unde se va depozita materialul rezultat
din excavare,

-

lipsa raspunsului cu privire la drumul tehnologic,

-

nu s-a luat in considerare proiectul de alimentare cu apa a zonei Tureni - Petresti

-

nu exista aviz arheologic

-

lipsa panourilor fonice

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul
prevăzut de lege către :
-

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni ,
Compartimentului de specialitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COLOSVARI ILEANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
10
Nr. consilieri prezenţi = 10
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0
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