
 

 

 

 

 

 

A N U N Ț 

 

Prin prezenta, Municipiul Turda anunță declanșarea procedurii de expropriere pentru 

imobilul reprezentând clădire S+P+E cu destinație incintă dormitor, proprietatea 

S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A., situată pe strada Fabricii, nr. 71C din municipiul 

Turda, județul Cluj, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 

25.08.2022. 

Procedura de expropriere se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

255/2010  privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării 

unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii 255/2010, aprobate prin HG nr. 53/2011. 

Tabelul (Anexa 2 la HCL 178/25.08.2022) cu imobilul supus exproprierii şi 

numele proprietarului sunt afișate la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 

Decembrie 1918, nr. 28, la parter, sau poate fi consultat pe site-ul Primăriei 

Municipiului Turda www.primariaturda.ro la secțiunea: Informații publice – 

Anunțuri. 

 

http://www.primariaturda.ro/


Extras HCL 178/25.08.2022 

ANEXA NR. 2 

 

 

Lista imobilelor, a proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra imobilului care face obiectul exproprierii, 

identificate pe baza evidențelor OCPI Cluj/ BCPI Turda 

 

 
Nr. 

crt. 

UAT Numele și prenumele/ 

denumirea proprietarului 

terenului 

Categoria de folosință Nr. cad. Nr. 

CF 

Suprafața de 

expropriat 

1. Turda S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI 

S.A., CUI 11054545 

Nr. niveluri: 3; S. construită la sol: 344 mp; Teren 

pe care este edificată următoarea construcție: 

Construcția C1 – Dormitor personal, număr de 

inventar 135001. Construcție cu fundația din 

beton, pereți din beton armat, acoperiș din țiglă 

având regim de înălțime S+P+E. Construcția este 

compusă din: 

Subsol: 14 boxe, 4 holuri,1 casa scării. 

Parter: 7 camere, 3 holuri, 3 băi, 1 grup social, 2 

WC, 3 bucătării 1 casa scării. 

Etaj: 11 camere, 2 holuri, 2 WC, 1 grup social, 2 

băi, 2 bucătării. Construcție edificată în anul 

1958, nu are lift și nu are certificat de performanță 

energetică. 

58806-C1 

Turda 

58806 Au = 533,63 m2 

Ac = 344 m2 
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