
Minuta 

Întâlnirii din 09.03.2021, orele 17:00 referitor la  

construcția Autostrăzii A3, 

subsecțiunea 3A2, Nădășelu-Mihăiești. 

 

 La ședință au participat reprezentanții Primăriei comunei Sânpaul: primar Ovidiu Colceriu, 

viceprimar Augustin Mărdan, adm. public Mihai Bogdan, d-na avocat Dana Chiorean, iar 

constructorul a fost reprezentat de d-l Dragoș Tomozei. La întâlnire au participat aproximativ 20 

persoane din localitățile Șardu, Sânpaul și Mihăiești, proprietari de terenuri afectate de construcția 

autostrăzii. 

 În alocuțiunea sa, d-l primar a subliniat faptul că mobilizarea uriașă a constructorului a dus 

la un respect redus spre zero asupra proprietății private, asupra terenurilor din zona adiacentă 

culoarului de expropriere. Acesta este de fapt motivul principal al întâlnirii: restabilirea proprietății 

și acordarea de compensații celor afectați și neincluși în culoarul de expropriere. 

 D-l Tomozei Dragoș a precizat că culoarul de expropriere nu este definitivat, se lucrează la 

propuneri de suplimentare a exproprierilor. 

 D-l Ovidiu Colceriu întreabă cine propune culoarul de expropriere, răspunsul primit fiind: 

constructorul propune modificarea, în baza situației din teren, o transmite către CNAIR, CNAIR 

analizează propunerea iar apoi o transmite către Guvern spre a fi emis HG de expropriere. D-l 

primar spune că aceasta va fi o chestie de viitor, dar până atunci va trebui clarificată imediat 

problema compensațiilor pentru terenurile care în momentul de față nu sunt pe culoarul de 

expropriere. Acestea, chiar dacă vor fi incluse în culoar, în momentul de față sunt în proprietate 

privată iar proprietarii sunt privați de dreptul de folosință al terenurilor. Acest lucru trebuie 

compensat.  

 D-l Ciprian Lupaș, participant la întâlnire, a precizat că primăria nu a afișat în locuri publice 

și vizibile culoarul de expropriere. D-l viceprimar a precizat că în 2017, când s-au început 

exproprierile au fost afișate listele cu proprietarii expropriați. D-l primar a precizat  că se va realiza 

acest lucru în următoarele 2 zile. 

 D-na Avocat Dana Chiorean a propus să se stabilească o modalitate de lucru în vederea 

eficientizării procesului de stabilire a terenurilor afectate și compensarea proprietarilor. Totodată 

propune încheierea unor convenții între constructor și proprietari. 

 Astfel pentru eficientizare s-a propus și admis și de către reprezentantul constructorului 

întâlniri și discuții punctual cu fiecare din proprietarii afectați, la fața locului. 

S-a stabilit următorul calendar:  

1. Șardu: joi, 11.03.2021 ora 10:00 în intersecție la ”Sinistrați”. De precizat că se va începe 

cu porțiunea dinspre Nădășel și se va merge spre Sânpaul. 

2. Sânpaul: vineri, 12.03.2010 ora 10:00 

3. Mihăiești: luni, 15.03.2021 ora 10:00 

4. Topa Mică: marți, 16.03.2021 ora 10:00 

De precizat că programul poate suferi unele modificări și la finalul negocierilor 

pentrufiecare sat se va preciza ora și locul întâlnirii pentru următorul segment. 

 

Administrator Public    

Bogdan Mihai Călin   


