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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                       
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 
                                                      HOTĂRÂREA 

 Nr.12 din 24.03.2021  
 

privind însușirea Deciziei nr. 157 din 15.03.2021  a Directorului General al RA Aeroportul 
International Maramureș privind exproprierea imobileleor proprietate privată situate pe 

amplasamantul lucrării de utilitate publică „Extindere și modernizare terminal pasageri la 
Aeroportul Internațional Maramureș" și a Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 225 din 

03.12.2020 prin care s-au declanșat procedurile de expropiere a imobilelor situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere și modernizare terminal pasageri la 

Aeroportul Internațional Maramureș", lista cuprinzând terenurile ce se expropiazaă, proprietarii 
sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, cererile de 
despăgubire depuse de persoanele notificate, înregistrate la RA Aeroportul International 

Maramureș și actele anexate cererilor; 
 
Consiliul Local al UATO Tăuții-Măgherăuș, întrunit în ședinţă ordinară, azi, 24.03.2021 
 
Având în vedere:  

1. Decizia nr. 157 din 15.03.2021 a 205 a Directorului General al RA Aeroportul International 
Maramureș privind exproprierea imobileleor proprietate privată situate pe amplasamantul lucrării de 
utilitate publică „Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional 
Maramureș". 

 
2.Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 280 din 29.11.2019 privind reprezentarea 

județului Maramureș în calitate de expropriator de către RA Aeroportul Internațional Maramureș. 
 

3.Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 225 din 03.12.2020 prin care s-au declanșat 
procedurile de expropiere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere 
și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș", lista cuprinzând 
terenurile ce se expropiazaă, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente 
despăgubirilor, cererile de despăgubire depuse de persoanele notificate, înregistrate la RA Aeroportul 
International Maramureș și actele anexate cererilor; 
 

 Referatul de aprobare al Primarului nr.3317/11.03.2021; 
 Avizul Secretarului general al orasului; 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al UATO Tautii- Magheraus; 
În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) şi alin.6 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ: 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se însușește Decizia nr. 157 din 15.03.2021 a 205 a Directorului General al RA Aeroportul 
International Maramureș privind exproprierea imobileleor proprietate privată situate pe amplasamantul 
lucrării de utilitate publică „Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional 
Maramureș" și Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 225 din 03.12.2020 prin care s-au declanșat 
procedurile de expropiere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere și 
modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș", lista cuprinzând terenurile ce se 
expropiazaă, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, 
cererile de despăgubire depuse de persoanele notificate, înregistrate la RA Aeroportul International 
Maramureș și actele anexate cererilor; 
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Art. 2. Se aprobă sumele ce urmează a fi primite de către proprietar orașul Tăuții Măgherăuș ca și 
despăgubiri, stabilite în urma procedurilor de expropiere pentru terenurile expropiate după cum urmează: 
 

- Teren 706 mp – 24,5293lei/mp – 17.315 lei 
- Teren 4604 mp – 24,5293 lei/mp – 112.931 lei 
- Teren 36982 mp – 25,8813 lei/mp – 957.140 lei 
-  Teren 18 mp – 19,3144 lei/mp – 348 lei 

           respectiv valoarea despăgubirii pentru imobilele expropriate este în cuantum total de     
1.087.734,00  lei. 
 
Art.3 Se imputerniceste Dl. Marinescu Dumitru – primarul orașului Tăuții Măgherăuș al orasului Tautii-
Magheraus cu semnarea cererii de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 255 din 2015, pentru 
terenurile expropriate, precum și pentru îndeplinirea procedurilor necesare. 
 
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărari se incredinteaza Primarul orasului, prin 
Compartimentele de specialitate. 
 
 Art.5.Prezenta hotarare se comunică: 

- Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș; 
- Institutiei Prefectului – Județul Maramures;  
- Serviciului Urbanism Amenajarea și Administrarea teritoriului; 
- Serviciului financiar-contabil; 
- Compartimentului Juridic; 
- Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea 

despăgubirilor pentru imobilele expropriate situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 
de interes juețean „Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional 
Maramureș”,  ; 

 
 
 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       
 

 
 

                                                                            Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr. 12 din 24.03.2021       
5ex.CL/BCI                                                                                                                      
 


