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din 20 septembrie 2016 
 

Proiect de hotărâre privind dezbaterea proiectului „ Drum de legatura intre Autostrada A3 si 

DN 1 (zona loc. Martinesti)”   

 
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 

20.09.2016;  
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), art. 45 precum şi art. 115 alin.(1), lit. 

b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările  

Avand in vedere noua documentatia depusa de catre SC MAXIDESING SRL 
-    observaţiile aduse asupra proiectului 
- HCL 77 din 01.09.2016 Tureni 
- HCL 65 din 03.12.2015 Tureni 

 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. 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: 

1. nu s-a ţinut cont de cerinţa numărul 4 din HCL 65 din 03.12.2015, respectiv găsirea 

unei soluţii ale intersecţiei drumului de legătură fără devierea drumului agricol din 

zona 3+ 200 

2. nu s-a ţinut cont de cerinţa numărul 5 din HCL 65 din 03.12.2015, respectiv 

reproiectarea Nodului de legătură în extravilanul localităţii, în zona Bugleş, această 

condiţiie fiind susţinută şi de reprezentanţii Instituţiei Prefectului. Noul proiect fiind 

tot în intravilanul localităţii. 

3. nu s-a rezolvat cerinţa numărul 6 din HCL 65 din 03.12.2015. Proiectantul trebuie 

să depună un calcul pluviometric din care să rezulte că bazinele de retenţie vor fi 

funcţionale, ţinând cont de structura solului şi să se prezinte soluţii reale de 

colectare a apelor până la emisar. 

4. nu s-a ţinut cont de cerinţa numărul 7 din HCL 65 din 03.12.2015, respectiv 

exproprierile să fie limitate. Nu se justifică exproprierile din alveola din intersecţia 

drumului de legătură dintre A3 si DJ 103 G, acel teren nefăcând obiectul 

Proiectului. De asemenea solicităm să se prezinte un plan final al exproprierilor 

coroborat cu proiectul, având în vedere faptul că vor fi şi taluzuri. 



5. nu s-a ţinut cont de cerinţa numărul 10 din HCL 65 din 03.12.2015, respectiv nu s-a 

luat în considerare proiectul de alimentare cu apă a Comunei. Având în vedere că 

între Comuna Tureni şi Compania de Apă Arieş Turda există demarat un proiect pe 

fonduri europene  de alimentare cu apă şi canalizare, acest proiect fiind blocat 

datorită necorelării celor două proiecte, riscând astfel pierderea finanţării.  

6. nu s-a prezentat explicit prin proiect care este volumul de săpătură şi umplutură, 

locaţia depozitării, inclusiv terenurile care urmează să fie expropriate pentru 

depozitarea materialului rezultat, iar în cazul neexproprierii acceptul proprietarului 

terenului pentru depozitarea materialelor, cu menţionarea explicită a duratei 

depozitării. 

7. nu s-a ţinut cont de cerinţa numărul 12 din HCL 65 din 03.12.2015, respectiv nu s-a 

prezentat calculele care au determinat montarea panourilor fonice. De asemenea 

solicităm un studiu din care să reiasă impactul zgomotului produs asupra 

localităţilor Tureni şi Comşeşti, ţinând cont şi de interferenţa zgomotului de pe DN 

1 şi A 3. 

8. la podul de pe km 2 + 665 pe sub culeea nordul drumului agricol nu are 

continuitate. De asemenea să se rezolve continuitatea drumurilor agricole în zona 

0+900 – 1 + 700 

9. nu s-a obţinut aviz arheologic. 

10. utilităţile care sunt sau vor fi pe traseul drumului de legătură şi care necesită a fi 

deviate, devierea va cădea în sarcina proiectantului drumului şi a constructorului, pe 

cheltuiala acestora, lucrările fiind cuprinse într-un deviz separat 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Tureni şi compartimentul constatare impunere 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       SECRETAR AL COMUNEI TURENI        
COLOŞVARI ILEANA                                              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 ”        =         11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0   
                   „ Abţineri ”                =         0  
 


