
R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ  
 
 

H O T Ă R Â R E A   nr. 49 
Din 29 martie 2012 

 
privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a 

imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de interes local  
„Modernizare intersecţie giratorie strada Cuza – Vodă – strada Libertăţii – strada George 

Enescu” în Municipiul Tîrgu Mureş, judeţul Mureş 
 

 
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 12.082 din 19 martie 2012 a Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică Locală, la proiectul de hotărâre a Consiliului local municipiului 
Tîrgu Mureş privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de interes local  
,,Modernizare intersecţie giratorie strada Cuza – Vodă – strada Libertăţii – strada George 
Enescu,, în municipiul Tg. Mureş, judeţul Mureş, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
 Luând în considerare dispoziţiile art. 5, alin. (1), ale art. 8 din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, precum şi ale art.4 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G. R. nr. 53/2011, 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin. (1) şi art. 115, 
alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
 

H o t ă r ă ş t e : 

 Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de interes local 
,,Modernizare intersecţie giratorie strada Cuza – Vodă – strada Libertăţii – strada George 
Enescu,, expropriator fiind Municipiul Tîrgu Mureş. 
 

Art. 2. Se aprobă lista proprietarilor  imobilului supus exproprierii, identificat  prin 
CF nr. 121549 Tîrgu Mureş, nr. top 834, situat în Tîrgu Mureş, str. Baladei nr. 1, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 3. Se aprobă suma aferentă despăgubirii estimată de către expropriator, 
respectiv  56.242 Euro, astfel cum rezultă din  fişa de evaluare, anexă la prezenta. 
 
 Art. 4.  Sumele prevăzute în art. 3 vor fi virate în lei, la cursul de schimb al BNR 
din ziua consemnării lor, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, într-un 



cont al Municipiul Tîrgu Mureş, deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş, la dispoziţia 
proprietarilor de imobil supus exproprierii. 
 
 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local Tîrgu Mureş, prin publicarea pe pagina proprie de internet a autorităţii 
administraţiei publice locale. 
 
 Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul juridic, exproprieri şi demolări din cadrul Administraţiei Domeniului 
Public şi Serviciul juridic, contencios administrativ din cadrul Direcţiei juridice, 
contencios administrativ şi administraţie publică locală.  

 

 
               Preşedinte de şedinţă 
                  ec. Bakos Levente  

  Contrasemnează       
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 
                Maria Cioban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Anexa 1 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Proprietar teren/ 
Administratorul de la 

care se solicită 
transmiterea dreptului 

de administrare 

Date de identificare 
imobil/Date C.F. 

Amplasare 

1.  
Popa Iosif Sorin 

Popa Maria  

 
C.F. nr. 121549 Tg. Mureş 
(provenit din CF vechi nr. 

9370) 
Nr. top 834 

 
Str. Baladei nr. 1, Tg. 

Mureş, judeţul Mureş –
spaţiu comercial cu 
destinaţie bar de zi 

 


