ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 278/2020
privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 din Hotărârea nr.189/2017 pentru declanșarea
procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a
lucrării de utilitate publică „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord”, modificată prin
Hotărârea nr.85/2018
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
20 octombrie 2020;
Având în vedere Referatul nr. 29487/10.09.2020 înregistrat la instituția noastră sub nr.
149582/15.10.2020 trimisă de OCPI Harghita- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita
prin care solicită modificarea hotărârilor de expropriere, pe motivul că cu ocazia intabulării acestora
în urma suprapunerii coridorului de expropriere cu planurile de parcelare s-a rezultat diferenţe de
suprafaţă, conform tabelului înaintat;
Analizând Referatul de aprobare a viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau
nr.149598/15.10.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul evidenţa și administrare
patrimoniu, înregistrate cu nr.149600 din data 15.10.2020, prin care s-a propus adoptarea unei
hotărâri cu privire la aprobarea modificării anexei 2 – tabel nominal la Hotărea nr.189/2017 al
Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc pentru declanșarea procedurii de expropriere a
tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Amenajarea
drum de ocolire, tronson sud-nord”, modificată prin Hotărârea nr.85/2018;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Ţinând cont de Hotărârea nr. 241/2013 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Amenajarea drum de ocolire, tronson
sud-nord”, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea nr.189/2017 pentru declanșarea procedurii de expropriere a tuturor
imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Amenajarea drum de
ocolire, tronson sud-nord”, modificată prin Hotărârea nr.85/2018;
Luând în considerare prevederile art.44 alineatul (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de Raportul de evaluare pentru stabilirea valoarea proprietății imobiliare cuprinse
în coridorul de expropriere aferent proiectului ,,Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord”
întocmit de evaluator autorizat Beres Aron – legitimația nr.10662 ANEVAR în baza Contractului de
prestări servicii nr.163/2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Ţinând cont de Ordin nr.863/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28 din

2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Hotărârii
Guvernului nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru
efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional
sau de interes local;
Ţinând cont de art.2 alin.(3), lit.e), art.3, art.5, art.7, art.18 şi art.19 din Legea nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local, al art.6 din Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.53/2011;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(14) art.139 alin.(1) și (3), art.196 alin.(1) lit.a), precum
art.286 alin.(4), art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.2 din Hotărârea nr.189/2017 pentru
declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a
lucrării de utilitate publică „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord”, modificată prin
Hotărârea nr.85/2018, în sensul modificării şi completării listei imobilelor supuse exproprierii,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán
Ladislau, Biroul evidenţa și administrare patrimoniu şi Compartimentul financiar contabil şi control
financiar de gestiune.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidenţa și administrare patrimoniu;
e) Compartimentului financiar contabil şi control financiar de gestiune;
f) OCPI Harghita.
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