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H O T Ă R Â R E 

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 

„Modernizare DJ 206B Parava-Rădoaia , km 4+650 - 10+516" 

 

 

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința ordinară din luna noiembrie 2022; 

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. a), ale alin. 2^1, ale art. 5 și ale art. art.14 alin.(7)  

din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. 

(1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului 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; 

Ținând cont de raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR – inginer 

Cernat Bogdan Sorin, de documentația tehnico-economică pentru declararea de utilitate publică a 

lucrărilor „Modernizare DJ 206B Parava-Rădoaia , km 4+650 - 10+516”, transmisă de S.C. ROUTTE 

CONSTRUCT S.R.L.Bacău prin adresa nr.1053 din 16.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Bacău sub nr.28394 din 16.11.2022 și de adresa Direcției Silvice Bacău nr. 12694 din 15.11.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 28184 din 15.11.2022; 

Văzând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 28471/16.11.2022 

și Raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală, al Direcției tehnic investiții și 

lucrări publice, al Direcției economice și al Structurii Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean 

Bacău nr. 28472/16.11.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Bacău; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 182 alin. (4) raportat la art. 139 alin. (2) și al art. 196                 

alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică pentru declararea de utilitate publică de 

interes județean a lucrărilor „Modernizare DJ 206B Parava-Rădoaia , km 4+650 - 10+516” elaborată 

prin proiectul nr. 642/2022 – faza studiu de fezabilitate, de către S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L. 

BACĂU, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 

 TOTAL fără 

TVA 

TOTAL cu TVA 

19% 

C+M fără TVA C+M cu TVA 19% 

LEI 8 872 765,29 10 542 094,98 7 892 682,36 9 392 292,00 

 

Art. 2 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare 

DJ 206B Parava-Rădoaia , km 4+650 - 10+516”, potrivit planului de situație prevăzut în Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 
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Art. 3 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor ce constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 206B Parava-Rădoaia , 

km 4+650 - 10+516”, prevăzut la art. 2, expropriator fiind Județul Bacău. 

Art. 4 Se aprobă lista cu proprietarii ai căror imobile sunt afectați de coridorul de expropriere, 

precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 5 Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru 

imobilele proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 2, în 

cunatum de 7382,2  lei, vor fi alocate din bugetul propriu al Județului Bacău pe anul 2022, în termen de 

90 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri, într-un cont deschis pe numele expropriatorului la 

dispoziția proprietarilor, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, 

în condițiile legii. 

Art. 6 Planul cu amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes județean se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Parava, precum și pe pagina de internet a 

Consiliului Județean Bacău și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară – O.C.P.I Bacău. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bacău, Prefectului și va fi făcută publică, în condițiile legii. 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE,                                       Contrasemnează, 

   Valentin IVANCEA                                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                   dr. Elena - Cătălina ZARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 257 din 28.11.2022 


