
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 23/2016 

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri  
situate în municipiul Târgu Secuiesc, str.Fortyogo , indentificat prin Planul de situaţie Avizat 

tehnic de O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016 pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”  

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri 
situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Fortyogo, indentificat prin Planul de situaţie Avizat tehnic de 
O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016, pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi a Normelor 
de aplicare a Legii nr. 255/2010, 
 Văzând Avizul Comisiei Tehnico-Economice a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.- Sf. 
Gheorghe nr. 1/2010 eliberat pentru Studiul de fezabilitate al  proiectului ,,Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, însoţit de anexa cu principalii  indicatori tehnico – 
economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere HCL Tg.Secuiesc nr.154/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” și a  
indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Târgu Secuiesc,  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. – Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local 
,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, identificat prin Planul 
de situaţie avizat de O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016 – anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care 
face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 Art.2. – Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a 
imobilelor reprezentând terenuri agricole, situate în municipiul Târgu Secuiesc, str.Fortyogo, 
identificate prin CF nr.27202–Tg. Secuiesc, nr.top 449/2/2, 450/2/2, în suprafață de 801 mp, CF 
nr.26928, nr.cad.26928, în suprafață de 274 mp, CF nr.27472–Tg. Secuiesc, nr.cad.27472, în suprafață 
de 296 mp.  
 Art.3. – Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror imobile se află pe coridorul de 
expropriere aprobat la art. 1 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.4. – Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de expertul A.N.E.V.A.R. Papp György,  
pentru fiecare imobil afectat de expropriere, indentificate conform Planului de situaţie avizat de 
O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 



Art.5. – Se aprobă alocarea de la bugetul local a municipiului Târgu Secuiesc, a sumei de 
1116 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor imobilelor 
supuse exproprierii, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.6. – Se aprobă înscrierea, după perfectarea operaţiunilor legale, într-o nouă coală de Carte 
funciară a imobilului expropriat, conform Planului de situaţie avizat de O.C.P.I. Covasna cu nr. 
2216/16.02.2016 anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în proprietatea publică a municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc.        
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