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HOTĂRÂREA nr.14
din 05 noiembrie 2020
pentru modificarea Anexei nr. 4 (în sensul adăugării de noi poziții în anexă) la
Hotărârea Consiliul Local nr.107 din 18 12.2018
privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenți
Comunei Oșorhei, a coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local
„Modernizarea drumului de legătură dintre Municipiul Oradea și Comuna Oșorhei, județul Bihor”,
a declanșării procedurii de expropriere a terenurilor proprietate privată afectate de coridorul acestei
lucrări
Analizând Raportul de specialitate nr.14355 din 04.11.2020, întocmit de către Compartimentul
Agricol, în vederea modificării Anexei nr.4, la Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 18.12.2018,
Având în vedere că prin HCL nr.107 din 18.12.2018 s-a aprobat, coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură dintre Municipiul
Oradea și Comuna Oșorhei, județul Bihor” și declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor,
proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.
Luând act de Adeverințele eliberate de către OCPI Bihor, anexate la prezentul Proiect de
hotărâre,
Ținând cont de situația proprietății imobilelor identificate în Raportul de specialitate
Luând în considerare prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, a Normelor de
aplicare a Legii 255/2010,
În temeiul art.129 alin. (2) lit. b), lit. c) și alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Oșorhei nr. 107
din 18.12.2018, (în sensul adăugării de noi poziții în anexă) - conform Anexei nr. 1, la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă însușirea valorii de despăgubire rezultată din Raportul de evaluare întocmit de
Evalmob SRL (Anexa nr.2 la prezenta hotărâre), reprezentând bunuri – terenuri proprietate privată
afectate de procedura de expropriere,
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul agricol și Biroul
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Oșorhei,
Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
− Instituția Prefectului Județului Bihor;
− Primarul comunei Oșorhei
− ZMO
− Un exemplar la dosar
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITREANU MIHNEA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
MEDA MORAR

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri

