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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 modificarea şi completarea HCL nr.22/10.04.2009 privind 
aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor pentru 
executarea obiectivului „Pasaj CF Adjud – Ciceu peste DN11, municipiul 
Oneşti” 

 
         Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în ziua de 03 februarie 2012; 
 
         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. 
Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei administraţiei publice -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”, Hotărârea Consiliului local nr.32 din 
30 noiembrie 2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului 
Oneşti, respectiv Hotărârea Consiliului local nr.22/10.04.2009 privind aprobarea 
declarării procedurii de expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului „Pasaj 
CF Adjud – Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti”; 

 
În baza prevederilor art.5 alin.1 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, H.G. nr. 53/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local 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.I -  Hotărârea Consiliului local nr.22/10.04.2009 privind aprobarea 
declarării procedurii de expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului „Pasaj 
CF Adjud – Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti” se completează după cum 
urmează: 

1. La art.5 după alin.(1) se introduce două noi alineate, respectiv alin.(2) şi alin.(3) 
care vor avea următorul cuprins: 

(2) Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor estimate conform 
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proprietăţilor imobiliare, membru al ANEVAR după cum urmează: 
a) valoare despăgubiri în sumă de 7 600 EURO pentru S.C.DELIA ŞI GABI – 
suprafaţă expropriată 111 m.p.(nr.cadastral 2147); 
b) valoare despăgubiri în sumă de 23 000 EURO pentru Damaschin Nicu şi 
Damaschin Luminiţa – suprafaţă expropriată 336 m.p (nr.cadastral 4506); 
c) valoare despăgubiri în sumă de 56 000 EURO pentru S.C.DELIA ŞI GABI – 
suprafaţă expropriată 3187 m.p (nr.cadastral 4507) 
 
(3) Sumele aferente despăgubirilor vor fi virate într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile într-un termen de maxim 60 
de zile de la data adoptării hotărârii. 

 
      Art. II. – Art.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Se împuterniceşte 
Primarul municipiului Oneşti cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri şi cu semnarea deciziilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată 
supuse exproprierii. 
 
      Art. III. – Hotărârea Consiliului local nr.22/10.04.2009 privind aprobarea 
declarării procedurii de expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului „Pasaj 
CF Adjud – Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti având în vedere completările şi 
modificările aduse prin prezenta hotărâre se va republica şi comunica: 

− Instituţiei Prefectului, Judeţul Bacău 
− Consiliului Judeţean Bacău 
− Primarului municipiului Oneşti 
− Persoanelor fizice şi juridice care urmează să fie expropriate 
− OCPI Bacău 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Tofan Ion 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

Contrasemnează, 
                                                               Secretarul municipiului, 
                                                               Cons.jur. Daniel Spânu                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
Nr.13 
din 03 februarie 2012 
RLT/RLT 
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