
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA OGRA                                                                                         

CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A 

                                Nr. 23 din 29 aprilie 2014 
 

privind aprobarea punerii la dispoziția  proiectului „Autostrada Braşov-Tg. 

Mureş-Cluj-Borş, secţiunea 2A Ogra-Cîmpia Turzii, cu amplasamentul în judeţul 

Mureş”, a imobilelor din domeniul public și privat al comunei Ogra  pe care 

urmează să se realizeze lucrarea  

 
Consiluil Local al Comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, în data de 

29.04.2014; 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.1788/24.04.2014 întocmit de către persoana cu 

responsabilitate în domeniul urbanismului ; 

-adresa cu nr. 145939/15.04.2014, depusă de către JV Egis Route Scetauroute-Egis 

International,împuternicită de  beneficiarul investiției CNADNR SA, înregistrată la Primăria 

Ogra sub nr.1788/16.04.2014; 

-Certificatul de urbanism emis de Consiliul Judetean Mures cu nr. 26/06.03.2014 la 

solicitarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA în scopul 

obținerii autorizării lucrărilor de construcții pentru „ Autostrada Braşov-Tg. Mureş-Cluj-Borş, 

secţiunea 2A Ogra-Cîmpia Turzii, cu amplasamentul în judeţul Mureş”; 

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

-prevederile 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, 

-art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu 

modificările şi compleările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. ”b”, și lit. ”c” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăște :  

 
Art.1.În vederea obținerii autorizației de construire și ulterior realizarii lucrărilor  de  

construcţii  aferente  proiectului „ Autostrada Braşov-Tg. Mureş-Cluj-Borş, secţiunea 2A 

Ogra-Cîmpia Turzii, cu amplasamentul în judeţul Mureş”, se aprobă punerea la dispoziția 

proiectului a imobilelor din domeniul public și privat al comunei Ogra pe care urmează să se 

realizeze lucrarea, cuprinse în documentaţia pentru obţinerea avizelor anexă la prezenta 

hotărâre, urmând ca transferul dreptului de proprietate din patrimoniul comunei Ogra în 

patrimoniul statului să opereze în condiţiile prevăzute de Legea nr.255/2010 . 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul comunei 

Ogra. 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                           Oltean Ioan                                                   Contrasemnează 

                                                                                                       SECRETAR, 

                                                                                          Crefelean Anicuţa-Ramona 


