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REFERAT 
pentru completarea Art.1 din HCL nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea  

Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului” 
 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului”, intocmit de SC PATH’S 
ROUT SRL, conform contractului de proiectare nr. 36/07.04.2009 cu caracteristicile principale si 
indicatorii tehnico-economici, cuprinsi in Anexa hotararii consiliului local. 
 Tinand cont de prevederile din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si 
Ordinul nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea 
strazilor in localitatile urbane, aprobat de Ministerul Transporturilor, cap. 3, pct. 3.8:   
“Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Nationala a 
Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în 
cazul strazilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” coraborat cu 
prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 
zonele urbane, art.18, aliniatul (4); “Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul 
local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza 
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare”. 
 Avand in vedre ca Studiul de Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului” a 
fost intocmit ca urmare a prevederilor directoare si de reglementare prevazute in principalul 
instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi 
acţiunilor de dezvoltare, si anume Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat 
prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007 care a avut la baza “Studiul de 
Circulatie si prognoza rutiera pe drumurile jud. Timis”, intocmit de SC VELTONA SRL in 
1996 si “Reactualizare studiu de circulatie municipiul Timisoara”, intocmit de IPROTIM nr. 
34233/004/1997  
      PROPUNEM: 

Consiliului Local al Municipiului Timisoara, completarea Art. 1 din HCL nr. 
26/26.01.2010, cu urmatorul text: 

„Obiectivul de investitie ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului” face parte din 
categoria lucrarilor de utilitate publica”. 
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