ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului Someşul Mic în
Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj”, pe raza localităților Cluj-Napoca și Apahida –
cuprinse în Etapa a II-a
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 30620/2019 la Proiectul de hotărâre
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului Someşul Mic în Municipiul
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj”, pe raza localităților Cluj-Napoca și Apahida – cuprinse în Etapa a
II-a, propus de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mânzat, însoţit de
Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Cluj cu nr. 30620/2019 şi de avizele emise de Comisiile de specialitate nr. 1, 2 și
4;
Având în vedere:
➢ Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 128/2015 privind aprobarea unor măsuri
în vederea realizării lucrării de utilitate publică "Amenajarea râului Someşul Mic
în Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj";
➢ Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 186/2015 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publică a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică "Amenajarea râului Someșul Mic în Municipiul Cluj-Napoca,
Județul Cluj", pe raza localităților Cluj-Napoca si Apahida - cuprinse in Etapa I;
➢ Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 205/2016 privind aprobarea unor măsuri
în vederea realizării lucrării de utilitate publică "Amenajarea râului Someșul Mic
în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj", tronsonul II, III si IV;
➢ Adresa AMD Topografie S.R.L. înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr.
25817/15.07.2019;
➢ Adresa Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa nr. 10574/17.07.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 2630/18.07.2019;
➢ Procesele-verbale de recepție cu nr. 3581 și nr. 3582 din data de 14.08.2019
emise de OCPI Cluj, înregistrate la Consiliul Județean Cluj sub nr.
30620/27.08.2019;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
➢ Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local nr. 255/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului 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 şi completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru 9 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu
şi dezvoltare durabilă, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările
şi completările ulterioare;

➢ Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, cu modificările şi
completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 136 și
art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului
Someşul Mic în Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj”, pe raza localităților Cluj-Napoca și
Apahida- Etapa a II a - tronsonul II, III si IV, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii și sumele
acordate cu titlu de despăgubiri estimate pentru exproprierea imobilelor necesare pentru
realizarea lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului Someşul Mic în Municipiul ClujNapoca, Judeţul Cluj”, cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Sumele acordate cu titlu de despăgubiri vor fi alocate din bugetul Judeţului Cluj
şi se consemnează într-un cont bancar deschis pe numele Judeţului Cluj, la dispoziţia
proprietarilor imobilelor.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse
Umane și Direcţia Juridică, precum şi Administraţia Bazinală de Apă Someş–Tisa.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul
prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Juridice;
Administraţiei Bazinale de Apă Someş–Tisa, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet
„www.cjcluj.ro".

p. PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Nr. 175 din 29 august 2019

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30
voturi “pentru”. Consilieri judeţeni în funcţie: 37, din care prezenţi: 30.

