
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 584/15.10.2021 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei 
hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „STRADA 

VISCOLULUI” 
 

Ţinând seama de Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 6 şi de Raportul de 
specialitate nr. 7142/12.10.2021 al Direcţiei Generale Investiţii Publice;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 nr. .../.... și nr..../....; 
În conformitate cu prevederile: 
-art. 2 alin. (1) lit. a) și (21) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 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. 4 alin. (2) și (7) din Anexa la H.G. 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 și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit.a) și 
art. 197 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare;   

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri 
pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate 
pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Strada Viscolului”, conform planului din Anexa 
nr.1 și a listei din Anexa nr. 2 (Tabel cu imobile, terenuri și construcții afectate de coridorul de 
expropriere), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   (2) Justa despăgubire pentru suprafețele de teren, construcțiile şi gardurile 
identificate în anexele prezentei hotărâri a fost estimată, conform raportului de evaluare realizat prin 
raportare la expertizele întocmite şi actualizate,  pentru anul 2021, de Camera Notarilor Publici la 
suma de 1.698.516,14 lei fără TVA, conform listei din Anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. 
Sector 6 îşi exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.  

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor 
expropriate, aşa cum sunt acestea identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de 
proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lucrării de 
utilitate publică „Strada Viscolului”.  

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia Economică, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

               (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  


