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HOTĂRÂREA Nr.18/27.07.2021 
privind trecerea din domeniul public al comunei Jijila,în condițiile legii,a unui imobil,teren,în suprafață 

de 242 mp,afectat de lucrările de utilitate publică,a obiectivului de investiție ”Pod suspendat peste 
Dunăre în zona Brăila”,în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii-Compania Națională  de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. 
 
  

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară , la data de 27.07.2021, legal constituită,la 
care participă un număr de 11 consilieri  locali. 

Având în vedere: 

-Adresa nr.56737/12 iulie 2021 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
S.A,prin care primarul comunei Jijila este înștiințat,în baza prevederilor art.28 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,cu privire la necesitatea trecerii unei suprafețe de 242 
mp,afectată de lucrările obiectivului de investiție ” Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”,în proprietatea 
public a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-Compania de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A. 

 -    Referatul de probare nr.74831/19.07.2021 al primarului comunei Jijila; 

 -   Raportul compartimentului de resort nr.7461/19.07.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Jijila; 

 -     Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Jijila;  
În conformitate cu prevederile: 
-Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de 
interes național,județean și local; 
-Prevederile art.858-art.870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată; 
-Prevederile H.G nr.640/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate 
privată situate pe amplasamentul suplimentar,necesar pentru relocarea utlităților,care fac parte din coridorul 
de expropriere al lucrărilor de utilitate public de interes național ”Pod suspendat peste Dunăre în zona 
Brăila”,județele Brăila și Tulcea.  

În baza art. 293, din OUG  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

În temeiul art.129 alin.2 lit c,art. 139, alin (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 



Art. 1 Se aprobă trecerea,în condițiile legii, din domeniul public al comunei Jijila ,a unui imobil, teren,  

în suprafață de 242 mp, afectat de lucrările de utilitate publică,a obiectivului de investiție ” Pod suspendat 
peste Dunăre în zona Brăila”,în proprietatea publică a statului Român și în administrarea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii-Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A,așa cum a fost 
identificat de către reprezentantul expropriatorului-C.N.A.I.R  S.A și înscris în Anexa nr.2 la Planul general 
de expropriere,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 
Jijila,expropriatorului-CNAIR S.A și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial 
Local. 

Adoptată astăzi 27.07.2021 cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

 

          Președinte de ședință                                                                 Contrasemnează, 
 
              Consilier,                                                                     Secretarul general al comunei Jijila 
 
            Dumitru Sava                                                                         Dumitru Acriș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


