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HOTĂRÂREA Nr. 130 

12 noiembrie 2020 

 

privind aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor - Consiliului 

Județean Bihor, a unui sector de drum cuprins în culoarul de expropriere pentru obiectivul de 

investiții: „Realizare drum ocolitor al Comunei Sântandrei”, culoar aprobat de către Consiliul Local 

Sântandrei, în scopul clasificării lui ca drum județean, în vederea realizării proiectului: ”Creșterea 

accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” 

 

 Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data 

de 12 noiembrie 2020, 

 Având în vedere: 

-  referatul de aprobare al primarului comunei Sântandrei nr. 14393 din 11.11.2020;                                   

-  raportul de specialitate al secretarului general al comunei Sântandrei nr. 14394 din 11.11.2020; 

-  avizul consultativ al Comisie Buget-Finanțe; 

-  avizul consultativ al Comisie de Urbanism; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 167 din 10.11.2020 privind 

solicitarea adresată comunei Sântandrei, pentru aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea 

publică a județului Bihor - Consiliului Județean Bihor, a unui sector de drum cuprins în culoarul de 

expropriere pentru obiectivul de investiții: ”REALIZARE DRUM OCOLITOR AL COMUNEI 

SÂNTANDREI”, culoar aprobat de către Consiliul Local al comunei Sântandrei, în scopul clasificării lui 

ca drum județean, în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în 

Zona Metropolitană Oradea”, 

Ținând cont de prevederile art. 294 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. m) și ale art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 14 voturi “pentru”, fără 

voturi “împotrivă”, 1 “abţinere”, din totalul de 15 consilieri locali în funcție, 

 

HOTĂRĂȘTE:   

 

 Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor – Consiliul 

Județean Bihor, după finalizarea procedurilor de expropiere, a unui sector de drum cuprins în culoarul de 

expropriere pentru obiectivul de investiții: ”REALIZARE DRUM OCOLITOR AL COMUNEI 

SÂNTANDREI”, culoar aprobat de către Consiliul Local al comunei Sântandrei, în scopul clasificării lui 

ca drum județean, în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în 

Zona Metropolitană Oradea”.  



Art.2. După trecerea în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor a sectorului de 

drum identificat prin culoarul de expropriere cuprins în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri, dreptul 

de administrare al acestui sector de drum va fi exercitat de către Consiliul Județean Bihor. 

 Art.3. Sectorul de drum cuprins în culoarul de expropriere care va deveni parte a proiectului: 

”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” va fi clasificat ca și 

drum județean, devenind de uz și interes public județean. 

 Art.4. Sumele necesare pentru plata cheltuielilor cu exproprierile vor fi asigurate de către Consiliul 

Județean Bihor, cu respectarea prevederilor stabilite prin legea bugetului. 

 Art.5. Imobilul reprezentând sectorul de drum, se predă, respectiv se preia, pe bază de Protocol 

încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sântandrei – Consiliul Local al Comunei 

Sântandrei și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor. 

 Art.6. Se aprobă cesionarea în favoarea Consiliului Județean Bihor a proiectului în faza ,,Studiu de 

fezabilitate -”DRUM OCOLITOR AL COMUNEI SÂNTANDREI” pentru includerea acestuia în 

proiectul global privind investiția: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona 

Metropolitană Oradea”. 

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Sântandrei. 

Art.8. Prezenta se comunică cu: 

   - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 

- Primarul Comunei Sântandrei 

- Consiliului Județean Bihor 

- Biroul Finanțe Contabilitate 

- Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 

- Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului 

- Afişare 

- Dosar special de şedinţă 
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