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HOTĂRÂREA NR.23
privind aprobarea proiectului ”Prelungire strad` Horea"
Consiliul Local al ora]ului B`il Ol`ne]ti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie
2013, la care participă un num`r de13 consilieri din cei 13 în funcţie ;
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan;
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de avizare
ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Av@nd [n vedere avizul de legalitate dat de secretar ]i raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
Luând în discuţie Raportul nr. 7076/31.07.2012, întocmit de compartimentul gospod`rie
comunal`, prin care se propune aprobarea prelungirii str`zii Horea,cu Aleea de acces spre
propriet`\ile private ale cet`\enilor Surovcec Liviu, Cre\an C Nicolae ]i Cre\an Gh Nicolae.
Ţinând cont de raportul de evaluare [ntocmit de SC COVRESCU SRL,privind valoarea
extinderii(Alee de acces).
Potrivit art 2 alin.(3) din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor"Fac parte
integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele, viaductele, pasajele
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare,
trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces,
indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de
serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile
cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona
drumului, mai puţin zonele de protecţie"
{n conformitate cu art.8 alin .(1) din OG nr.43/1997 Drumurile de interes local aparţin
proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca:
c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă,
bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc. (2) Clasificarea drumurilor de
interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac
prin hotărâre a consiliului local respectiv
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi a consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru" = 13.
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adopt` urm`toarea
HOTĂRA RE
Art.1.-Se aprobă Planul de situa\ie conform anexei la prezenta .
Art.2 -Se aprob` prelungirea str`zii Horea cu o supafa\` de 44 mp(36,08 m. lungime
x1,22m.l`\ime) conform planului de situa\ie anexat,dimensiunile str`zii modific@ndu-se
corespunz`tor de la 1885 mp(377 m lungime x 5 m l`\ime) la 1929 mp
Art.3.- Se majoreaz` valoarea de inventar a str`zii Horea cu suma de 1320 euro, la
valoarea de 4,4286 lei/euro=5844,75 lei, coform raportului de evaluare intocmit de firma SC
COVRESCU SRL,valoarea total` actual` 77325,44+5844,75=83170,19 lei
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Art.4 - Se modific` pozi\ia nr. 222 din Anexa nr.5 la HG nr.1362/2002 privind
inventarul bunurilor care apar\in domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Art.5 -Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei dl Primar prin
compartimentele de specialitate.
Prezenta hotărâre se comunică Primarului,se public` pe SITE-ul prim`riei,se transmite
Consiliului Jude\ean V@lcea ]i Institu\iei Prefectului Jude\ul V@lcea.
PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
P~UNESCU IOAN
Contrasemneaz`,
SECRETAR
jr. Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti, 30 aprilie 2013.
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