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H O T Ă R Â R E 
privind exproprierea  unor imobile proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Consolidare drum cu zid de 

sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău” 

 

 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna septembrie 2022; 

Având în vedere prevederile art.9, art.14 alin.(7), teza a doua și art.18 din Legea nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 și art.14 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 

necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, aprobate prin Hotărârea  

Guvernului nr.53/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.863 lit.b) din Codul civil și 

ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.115/27.05.2022 privind declanșarea procedurilor de 

expropriere unor imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes județean „Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 

121+630, județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare; 

  Văzând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacău nr.22625 din 

15.09.2022, Raportul comun al Direcției tehnic investiții și lucrări publice, al Direcției economice si 

managementul calităţii, al Direcției juridice şi administrație publică locală  și al Structurii Arhitect 

Șef nr.22626 din 15.09.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Bacău; 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5), lit.l), al art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la 

dispozițiile art.139 alin.(2) și al art. 196 alin.(1), lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 (1) Se aprobă exproprierea imobilelor – terenuri proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean a lucrărilor  ,,Consolidare drum cu zid 

de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău”, care constituie coridorul de 

expropriere, având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere în sensul art.9 din Legea nr. 

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

interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu 

de drept și se pune în executare direct, fără alte formalități pentru predarea bunurilor imobile, atât față 

de persoanele expropriate nominalizate în Anexa la prezenta, precum și față de oricare alte persoane 

care pretind un drept în legătură cu bunul imobil expropriat. 

(3) Eventualele contestații formulate împotriva prezentei hotărâri de expropriere nu 

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil în cauză. 

(4) Prezenta hotărâre își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor 

prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre nu s-au prezentat în termenul stabilit de art.8 alin.(2) din 
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Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, nu prezintă 

un titlu valabil, ori când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii în bani care este 

consemnată conform Anexei la prezenta. 
  

(5) Plata despăgubirii privind valoarea masei lemnoase se face în natură, masa lemnoasă 

revenind proprietarilor expropriaţi, potrivit dispozițiilor art.14 alin.(7), teza a doua din Legea nr. 

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

interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2. Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în Anexa la prezenta 

hotărâre, din proprietatea privată a persoanelor fizice în proprietatea publică a Județului Bacău şi în 

administrarea Consiliului Județean Bacău operează de drept la data adoptării prezentei hotărâri de 

expropriere.  

Art.3 Se împuternicește președintele Consiliului Județean Bacău să numească prin dispoziție, 

comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real, potrivit dispozițiilor art.18 din 

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

obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare și 

prevederilor art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si 

local, aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr.53/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției tehnic investiții și lucrări publice, Direcției 

economice, Direcției juridice şi administrație publică locală, Structurii Arhitect Șef, Consiliului Local 

al comunei Ungureni, Prefectului Judeţului Bacău, va fi afișată la sediul Consiliului Local al comunei 

Ungureni și pe pagina www.csjbacau.ro , și va fi făcută publică, în condiţiile legii. 

     

 

    PREŞEDINTE, 

 Valentin IVANCEA                                                Contrasemnează, 

                                                                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI     

                                                                                                    dr. Elena - Cătălina ZARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.199 din 30.09.2022 

 

http://www.csjbacau.ro/

