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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, reprezentând terenuri care 

se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local  
„Modernizarea infrastructurii rutiere în comunei Arieșeni, județul Alba” 

Consiliul Local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință 
Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 

proprietate privată, reprezentând terenuri care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de 
interes local „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna i Arieșeni, județul Alba”, proiect inițiat de primarul 
Comunei Arieșeni, dl Pantea Gheorghe; 

-  Raportul de specialitate comun întocmit de către compartimentul Registru Agricol si de către Secretarul 
general delegat al comunei Arieșeni; 
 Vâzând: 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Arieșeni nr.75/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna 
Arieșeni, județul Alba; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Arieșeni nr.82/2022 privind aprobarea documentației faza 
DALI pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba”. 

- Raportul de evaluare întocmit evaluatorul Jurcău Adrian înregistrat la Primăria comunei Arieșeni sub 
nr.6313/30.09.2022; 

- Actualizarea raportului de evaluare întocmit evaluatorul Jurcău Adrian înregistrat la Primăria comunei 
Arieșeni sub nr.30/04.01.2023;  
 Ţinând cont de prevederile:  

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare; 
 -   art. 4 alin.(2) din H.G.   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, cu  modificările și completările ulterioare; 
 -   art.863 lit.b) din Noul Cod Civil; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local privind „Modernizarea 

infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba”, potrivit Anexa 1, ce conține coridorul de 
expropriere, care face parte integrantă din prezenta hotărâre asfel cum rezultă din indicatorii tehnico-economici 
aprobați pentru investiție.  

Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a  imobilului 
proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere aprobat conform Anexei 1. 

Art. 3 Se însușește Raportul de evaluare  întocmit de evaluator Jurcău Adrian pentru imobilul 
proprietate privată care se află în coridorul de expropriere aprobat la art.1, conform Anexei 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art 4. Se aprobă Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de 
expropriere al obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul 
Alba”, proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele aferente despăgubirilor, conform Anexei 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 5 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Comunei Arieșeni  a sumei de 51.229,25 lei 
reprezentând valoarea despăgubirilor fără TVA ce se vor acorda proprietarilor din Anexa 3, reprezentând o 
suprafață totală de 14.166 mp supusă exproprierii. 

Art. 6 Suma prevăzută la art. 5 urmează a fi asigurată din fondurile bugetului local al Comunei Arieșeni 
și se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar 
deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarului imobilului situat pe amplasamentul lucrării de 
interes local prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în 
condițiile legii. 
   Art.7 Planurile care cuprind amplasamentul obiectivului de investiţii se aduc la cunoştinţă publică prin 
afişarea la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a Primăriei comunei Arieșeni. 

Art. 8 După expirarea termenului legal de afișare și înștiințare a proprietarului, se mandatează Primarul 
Comunei Arieșeni, să emită dispoziția de expropriere, pentru imobilul proprietate privată ce constituie coridorul 
de expropriere al lucrării de utilitate publică și să semneze orice acte privind intabularea dreptului de proprietate 
al comunei Arieșeni. 
  Art. 9  Hotărârea poate fi contestata la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr.554/2004. 
 Art.10. Prezenta hotărâre precum şi anexele acesteia se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, 
Primarul comunei Arieșeni, Compartimentul Achiziții publice, Compartiment Registru agricol, afișare la sediul 
primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro.  
 

 
                                        avizează pentru   legalitate 

Primar,                                                           pt. secretar general comună, 
   Gheorghe PANTEA                                                       inspector asistent 
                                        Ionel-Viorel BELEI 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 2 
la data de 04.01.2023 


	PROIECT DE HOTĂRÂRE

