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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BACĂU 

MUNICIPIUL  ONEŞTI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea declarării procedurii de expropriere a imobilelor pentru 
executarea obiectivului „Pasaj CF Adjud – Ciceu peste DN 11, municipiul 

Oneşti” 
 

         Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în ziua de 10 aprilie 2009; 
 
         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti, 
Raportul de specialitate al biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi 
relaţii cu publicul şi avizul Comisiei  de studii şi prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat; 
 

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.15 din 29 martie 2001 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru executarea obiectivului „pasaj CF 
Adjud-Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti”, respectiv Hotărârea Consiliului local 
nr.32 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al 
Municipiului Oneşti; 

 
În baza prevederilor art.4 alin.1 din Legea nr.198/2004 privind unele măsuri 

prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a”, alin.5, lit.”c”, alin.6, 
lit.”a”, pct.11 şi art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, 
republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
     Art.1 -  (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării „Pasaj CF Adjud – Ciceu peste 
DN 11, municipiul Oneşti”, expropriator fiind Municipiul Oneşti, prin Primar. 
      (2) Caracteristicile imobilelor supuse exproprierii sunt menţionate în 
tabelul prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 – (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, actualizat, pentru investiţia „ 
Pasaj inferior peste DN 11 Adjud- Ciceu , in municipiul Onesti”,  conform Anexei 
nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei (fără TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=   9.575,91 mii  lei /  7.874,12  mii lei  
b) durata de realizare: 24  luni; 
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Art. 3  -  Se aproba amplasamentul investitiei Pasaj inferior peste DN 11 

Adjud- Ciceu , in municipiul Onesti”,  conform Planului de situatie  Varianta III- 
Proiect Nr. 361 /P1/2000, Plan nr. P02 – III- Faza SF DIN Anexa nr.3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 – Finanţarea lucrării se suportă din bugetul local, din bugetul judeţean, 
bugetul de stat şi alte surse atrase. 
 
 Art.5 – Suma totală estimată a se acorda ca justă despăgubire pentru imobilele 
situate pe amplasamentul lucrării prevăzute în Anexa nr.1 este de 86.600 euro, 
conform Rapoartelor de evaluare întocmite de către un expert evaluator specializat în 
evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al ANEVAR. 
 
 Art.6 – Se împuterniceşte Primarul municipiului ca, prin dispoziţie, să 
constituie comisia pentru verificarea dreptului de proprietate şi constatarea acceptării 
sau, după caz, a neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii 
imobilelor expropriate. 
              
      Art. 7 - Prezenta hotărâre se va comunica: 

− Instituţiei Prefectului, Judeţul Bacău 
− Consiliului Judeţean Bacău 
− Primarului municipiului Oneşti 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Panfil Gelu Ionuţ 

 
 
 

  Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 22 
din 10 aprilie 2009  
  
SD/PC 


