
HOTĂRÂREA 

NR. 25/24.06.2021 

Privind exproprierea  unor imobile -terenuri , proprietate privată, situate pe 

amplasamentul lucrării  de utilitate publică” Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 - 2020” 

,,Cl 19 - Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de 

tratare apă şi de epurare apă uzată în Racova, Blăgeşti, Buhuşi, Gârleni, 

Filipeşti, Traian şi Secuieni"-FRONT CAPTARE SECUIENI- 

 

                        Consiliul Local al comunei Secuieni, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 24.06.2021, 

în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 9 şi art. 18 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; 

b) art. 6 din 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) art. 863 lit.b) din Codul civil; 

d) art. 129 alin.(14) şi art. 139 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 / 2019  privind   Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere : 

a) Hotărârea Consiliului Local  nr. 11/12.04.2021 privind declanşarea  procedurilor de 

expropriere  a unor imobile -terenuri , proprietate privată, situate pe amplasamentul 

lucrării  de utilitate publică” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Bacău  în perioada 2014 - 2020” ,,Cl 19 - Reabilitarea şi extinderea 

facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de epurare apă uzată în Racova, 

Blăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni"-FRONT CAPTARE SECUIENI- 

b) referatul de  aprobare nr.  3895/18.06.2021 al domnului primar Dumitru- Cosmin 

David; 

c) raportul comun al compartimentului financiar contabil  si compartimentului 

registru agricol, cadastru nr. 3896/18.06.2021; 

d) avizele favorabile consultative ale  comisiilor de specialitate, 

în temeiul  art.196 alin.(1) lit. a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE  : 

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

amplasamentul lucrării de utilitate publică” Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 - 2020” ,,Cl 19 - 

Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de 

epurare apă uzată în Racova, Blăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni"-

FRONT CAPTARE SECUIENI-. 

(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 hotărâre, precum și față de oricare alte persoane care pretind un drept 

în legătură cu bunurile imobile expropriate. 

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

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. 

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

prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre nu s-au prezentat în termenul stabilit de art.8 

alin.(2) 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, nu prezintă un titlu valabil, nu sunt cunoscuţi ori când nu se 

ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii. 

(5) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în Anexa la prezenta 

hotărâre, din proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice în proprietatea publică a  

Comunei Secuieni, Județul Bacău şi în administrarea Consiliului  Local Secuieni, județul 

Bacău operează de drept la data adoptării prezentei hotărâri de expropriere.  

Art.2.- Se împuternicește primarul comunei Secuieni, judeţul 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. 

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Secuieni, compartimentelor 

de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni, județul 

Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştintă publică conform 

prevederilor legale. 

 

       Preşedinte de şedintă,                                      Contrasemnează, 

                  Consilier                                                                                 Secretar general  

            PETRU LUNCANU                                                          GILDA-VASILICA SANDU 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi” pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 voturi “abtineri”. 

Au participat la şedinţa ordinară un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11  consilieri in funcţie. 

 


