
R OMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei cadastrale în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică locală, a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul 

de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „AMENAJARE 
INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT 

POT/GRAFU, JUDEŢUL PUAHO VA" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa cn . , A, � � ... < e -:: 

• 
JL'"J; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 209i/1'1.0·1-.2020 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune însuşirea documentaţiei 
cadastrale în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică locală, a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 
expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 
„AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DNl LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA 
GORGOTA, SAT POTIGRAFU,JUDEŢUL PRAHOVA"; 
-Raportul nr. 2092/14.04.2020 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota, 
judeţul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova; 
-Acordul de principiu exprimat de C.N.A.l.R. Bucuresti cu privire la amplasarea a două 
sensuri giratorii în satul Potigrafu, pe DNl la KM 42 + 500 şi la KM 39+500 prin 
Adresa nr. 9490/10.02.2017 înregistrată la Comuna Gorgota sub nr. 804/10.02.2017; 

În conformitate cu prevederilor: 
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil. republicată, cu modificările 
ulterioare; 
-Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Legii nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 11/20.02.2020 privind aprobarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anii 2021 - 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-1 lotărârea Consiliului Local nr. 22/28.05.2020 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Cofinanţării proiectului „AMENAJARE 
INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DNl LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, 
SAT POTIGRAFU,JUDEŢUL PRAHOVA"; 
-art. 5, art. 11, alin. (7 - 9) din Legea 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; 
-Capitolul III - Documentaţii cadastrale - din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national. judetean si local, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotararii Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 



-Documentatia tehnico-economica - Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de 
investitii „AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GJRATOR1U PE DN1 LA KM 42 + 500, 
ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA", precum şi devizul 
general întocmite de S.C. Vision Engineei-ing S.R.L. 

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Respectand prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art 196 alin. (1), lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ a 
GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală în vederea declanşării procedurii de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică locală, a tuturor imobilelor proprietate 
privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes local „AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE 
DN1 LA KM 42 + S00, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL 
PRAHOVA", potrivit planului de amplasament/hartii topografice prevazute în anexa nr. 
1 *), parte integrantă din prezenta hotărâre. 

*) Anexa nr. 1 se comunica persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea 
acestora, de catre Primăria Comunei Gorgota, judeţul Prahova care este depozitarul 
acesteia, imposibilitatea publicarii în Monitorul Oficial Local al Comunei Gorgota, a 
planului de amplasament/hartii topografice fiind determinata de impedimente de 
natură tehnico-redacţională. 

Art. 2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare pentru toate imobilele 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică de interes local „AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS 

GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU. 
JUDEŢUL PRAHOVA", 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Gorgota, prin aparatul de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Prefectului Judeţului 
Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet h 
adresa: www. ri 

Gorgota, 2ti.u:;.2oil1 

Nr. 23 
Rcd./Dact. A.D./4 ex. 

, I \J . 

Contrasemnează pentru legalitate, 
în temeiul art 243 alin. (1). fit. a) din 

.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Nr. consilieri în funcţie* /S( 
Nr. consilieri prezenri /_{[__ Nr. voturi pentru 7'3" __ 
Nr. voturi contra -¾ Nr. abţineri 
* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




