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HOTĂRÂREA Nr. 48 

din 31 martie 2020 

 

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Sântandrei în domeniul public 

al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a 

suprafeței de 5.080 mp identificată ca fiind afectată de realizarea lucrării de utilitate 

publică de interes național ”Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei)-

Autostrada A3 (Biharia)” 

 

 Consiliul Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din 

data de 31 martie 2020, 

Luând în considerare adresa nr. 9335/17.02.2020, înregistrată la Primăriei Comunei 

Sântandrei cu nr. 2372/19.02.2020, transmisă de Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de reprezentant al expropriatorului, care, în temeiul 

prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și 

completările ulterioare, solicită aprobarea transferul dreptului de administrare cu privire la 

suprafața totală de 5.080 mp, cu datele de identificare menționate în Anexă, 

Ținând cont de H.C.L. Sântandrei nr. 6/20.02.2019 pentru completarea HCL 

nr.101/24.08.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici rezultați din 

Studiul de Fezabilitatea, necesari realizării obiectivului de investiție: ”Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, în sensul însușirii coridorului de expropriere, 

a listei imobilelor din U.A.T. Comuna Sântandrei care sunt afectate de coridorul de expropriere, a 

listei titularilor dreptului de proprietate sau altor drepturi reale asupra imobilelor afectate de traseul 

lucrării și darea acordului de principiu pentru transferul în proprietatea publică a Statului Român 

a bunurilor publice deținute de comuna Sântandrei în traseul lucrării; 

Analizând referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. nr. 3461/10.03.2020 

și raportul comun de specialitate nr. 3596/12.03.2020 întocmit de către Compartimentul 

Administarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului, prin 

care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Sântandrei în domeniul public 

al Statului Român și în administrarea Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor 

prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a suprafeței de 5.080 mp 

identificată ca fiind afectată de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Legătura 

Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, precum și avizul consultativ 

al Comisiei Buget – Finanțe; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. (2) alin. (3) lit a) și ale art. 28, alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și 

local, cu modificările și completările ulterioare; 



- art. 129 alin. (2) lit. c) coroborate cu ale alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 13 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, 

din totalul de 14 consilieri locali în funcție, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Sântandrei în domeniul public 

al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a 

suprafeței de 5.080 mp identificată ca fiind afectată de realizarea lucrării de utilitate publică de 

interes național ”Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)”, 

conform Anexei la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Prezenta hotarăre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Bihor 

- Primarul Comunei Sântandrei 

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor  

- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  

- A.D.I. Zona Metropolitană Oradea 

- Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 

- Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului 

- Dosar special de ședință 

- Afișare pe pagina de internet. 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ     

         CONSILIER LOCAL                     SECRETAR GENERAL                       

                    Petru ILIEȘ                      Dorina ILEA 
 

 

 

 

 

 

 

 


