ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 36
din 28 februarie 2019
privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra
terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a
termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții
”Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu Mureș”
Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

-

Văzând Expunerea de motive nr. 11.238/1173 din 15.02.2019 a Serviciului Public
Administrația Domeniului Public, privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de
drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente
despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului
”Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu Mureș”,
Având în vedere prevederile:
art. 5, alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
art. 4, alin. (2), lit. e), f) și g) din Anexa 1 a H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010;
H.C.L.M. nr. 257/2017 privind aprobarea declarării de utilitate publică de interes local
a obiectivului de investiții ”Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu Mureș” și a aprobării
culoarului de expropriere stabilit conform Proiectului Tehnic;
În temeiul art. 36, alin. (1), art. 45 alin. (3) și art. 115, alin. (2), lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
Hotărăște:
Art. 1. Se aprobă lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor
supuse exproprierii, identificați pe baza evidențelor Municipiului Tîrgu Mureș conform
Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către
expropriator, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute la art. 2 vor fi virate în RON în termen de 15 zile de la
adoptarea prezentei hotărâri, într-un cont deschis la CEC, care va fi la dispoziția proprietarilor
de teren la cursul de schimb al B.N.R. din ziua consemnării lor.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul
Municipiului Tîrgu Mureș și prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.tirgumures.ro.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public,
Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică și Direcția Tehnică.
Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 340/2004,
republicată, privind Instituția Prefectului și art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Preşedinte de şedinţă,
Bakos Levente Attila
Contrasemnează,
p. Secretarul Municipiului Târgu Mureş
director executiv D.J.C.A.A.P.L.
Buculei Dianora Monica

