
EXTRAS 

În conformitate cu prevederile art. 18 și art 19 din Legea nr. 255 din 14.12.2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 
de interes național,  județean și local, publicată în Monitorul Oficial nr. 853 din 20.12.2010, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art 14. și art. 15 din 
Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/19.01.2011 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 84. din 01.02.2011, pentru aplicarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010 și cu cele ale Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 
391/14.12.2021. 

S-a întrunit Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 constituită în baza 
Dispoziției nr. 269/25.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Arad, având 
următoare componență: 

-Primarul comunei Olari – Petru Răuț  
-Reprezentantul Instituției Prefectului – Județul Arad – Ovidiu Micoroi  
-Rreprezentantul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad – Sebastian    

Liviu Ciorba 

-Reprezentant al expropriatorului, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad– 
Valentina Igreț, 

-Reprezentant al expropriatorului, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad-
Claudia Neagu 

 
Secretar Unitatea Administrativ-Teritorială Olari – Popovici Monica Simona. 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307903   Olari 

 
Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de mp 41,51 înscris în C.F. nr. 307903 Olari, cu nr. cadastral 307903.  
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul  prevăzut la art. 1 este în cuantum de 134,00 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 134,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Micoroi 
Antoneta Stela și a domnului Micoroi Traian Ioan, pentru terenul menționat la art. 1 se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la ING Centrală, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

  

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307801 Olari  
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 50,56 mp, înscris în C.F. nr. 307801 Olari cu nr. cadastral 307801.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
163,00 lei. 



           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 163,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Kalmar Zoltan pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la ING Bank, conform art. 21 din Legea 
nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.06.2022  

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 304250 Olari 

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 205,45 înscris în C.F. nr. 304250 Olari, cu nr. cadastral 304250.  
           Art.2 Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
662,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 662,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Nagy Alexandru Aurelian și a domnului Nagy-Hera Ioan Andrei, pentru terenul menționat 
la art. 1 se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.06.2022  
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307814 Olari 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 73,90 mp, înscris în C.F. nr. 307814 Olari, cu nr. 
cadastral 307814. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 238,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 238,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Toth 
Ilona, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile 
de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Raiffeisen Bank, conform art. 19 și art. 21 
din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 5 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307901 Olari 

 

Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 48,10 mp, înscris în C.F. nr. 307901 Olari, cu nr. 
cadastral 307901. 
Art.2 Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 
155,00 lei. 
Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 155,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Petriu 
Micapora Dorina Maria, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel 
mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 



sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 6 din 30.06.2022  
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307891 Olari 

 

Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 69,71 mp, înscris în C.F. nr. 307891 Olari, cu nr. 
cadastral 307891. 
Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 
224,00 lei. 
Art.3.Plata despăgubirii în cuantum total de 224,00 lei, stabilită în favoarea dnei Roman 
Aurelia și dlui Borod Simion, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen 
de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la BRD, conform art. 
21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307890 Olari 
 

Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 39,84 mp, înscris în C.F. nr. 307890 Olari, cu nr. 
cadastral 307890. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 128,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 128,00 lei, stabilită în favoarea dnei Boar 
Minodora și dlui Boar Gheorghe Liviu, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în 
termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  deschis la CEC 
Bank, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR.  8 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 187 Olari 
 
 

Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 8,41 mp, înscris în C.F. nr. 187 Olari, cu nr. cadastral 
187. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 96,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 96,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Musca 
Simona Oana, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la  Banca  BRD conform art. 19 și  21 
din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 



 
HOTĂRÂREA NR. 9 din 30.06.2022  

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307810 Olari  

 
 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 50,43 mp, înscris în C.F. nr. 307810 Olari cu nr. cadastral 307810.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
162,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 162,00 lei, stabilită în favoarea S.C 
Combinatul Agroindustrial Olari SRL pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în 
termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la BRD 
Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise  în C.F. nr. 304228 Olari, CF nr. 307696 Olari, CF nr. 307699 
Olari CF nr. 307898 Olari, CF nr. 307909 Olari, CF.  nr. 307910 Olari, CF nr. 307916  

 

        Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse  
exproprierii în suprafață de:  

-255,91 mp din imobilul înscris în C.F.nr. 304228 Olari,  
-29,02  mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307696 Olari,  
-54,04  mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307699 Olari,  
-19,81  mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307898 Olari,  
-42,26  mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307909 Olari,  
-24,84  mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307910 Olari,  
-135,04 mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307916 Olari,  

           Art.2. Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzute la art. 1 este în cuantum 
de 1806,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 1806,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Musca Dimitrie  pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la BRD, conform art. 21 din Legea nr. 
255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr.307893 Olari 

 

 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 56,19 mp, înscris în C.F. nr.307893 Olari, cu nr. cadastral 307893. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 
181,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 181,00 lei stabilită în favoarea domnuluii 
Bătrîn Marian pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează prin transfer bancar, în 



termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Banca 
Transilvania, conform art. 19 alin. (1) şi art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 12 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr.307872 și C.F. nr. 307876 Olari 

 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafață de 40,48 mp, înscris în C.F. nr. 307872 Olari, 
cu nr. cadastral 307872 și teren în suprafață de 12,46 mp înscris în C.F. nr.307876 Olari, 
cu nr. cadastral 307876. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 170,00 lei. 
 Art.3.(1) Plata despăgubirii în cuantum de 170,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Nemeth Elisabeta, a doamnei Reinholtz Maria,  a doamnei Mod Iuhasz Iuliana a doamnei 
Schriffert Elisabeta, a doamnei Vajda Suzana, a doamnei Vajda Elisabeta a domnului 
Vajda Matei și a domnului Nemeth Iosif, pentru terenurile menționate la art. 1, se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX R 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare și art 15 alin (21) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare 

 

HOTĂRÂREA NR. 13 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307895 Olari 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 34,42 mp, înscris în C.F. nr. 307895 Olari, cu nr. 
cadastral 307895. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 111,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 111,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Dihel 
Maria Florica, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 204 Olari 

 



 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 8,41 mp, înscris în C.F. nr. 204 Olari, cu nr. cadastral 
204. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 27,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 27,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Bora 
Elena, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile 
de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la BRD, conform art. 21 din Legea nr. 
255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 86 Olari 

  
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 111,39 mp, înscris în C.F. nr. 86 Olari, cu nr. cadastral 
86. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 359 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 359 lei, stabilită în favoarea dlui Jugan Ioan și 
a dlui Seran Petru Livius, pentru din terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen 
de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala 
Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 16 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 11 Olari 
 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 16,40 mp, înscris în C.F. nr. 11 Olari, cu nr. cadastral 
11. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 53,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 53,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Vidican 
Anca, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile 
de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 
din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 17 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr.307877 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafață de 10,82 mp, înscris în C.F. nr. 307877  Olari, 
cu nr. cadastral 307877  



 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 35,00 lei. 
 Art.3.(1) Plata despăgubirii în cuantum de 35,00 lei, stabilită în favoarea domnului  
Mod Iuhasz Attila, a doamnei Politic Maria,  a domnului Matyas Ladislau, a domnului 
Iuhasz Ovidiu Lucian, a domnului Matyas Ioan și a domnului Mateas Ioan-Zoltan, pentru 
terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 18 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 152 Olari 

 
Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 40,98, înscris în C.F. nr. 152 Olari, cu nr. cadastral 152.  

           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
132,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 132,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Usca Mircea și a domnului Usca Cornel, pentru terenul menționat la art. 1 se efectuează, 
în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Banca 
BRD, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 192 Olari  
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 41,10 mp, înscris în C.F. nr. 192 Olari cu nr. cadastral 192.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
132,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 132,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Jugan Petru pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la BRD, conform art. 21 din Legea nr. 
255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 20 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr. 307875 Olari și C.F. nr. 307879 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafețe de 4,88 mp înscris în C.F. nr. 307875 Olari, cu 
nr. cadastral 307875  și de 27,01 mp înscris în C.F. nr 307879 cu nr. cadastral 307879.  
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 103,00 lei. 



Art.3.Plata despăgubirii în cuantum total de 103,00 lei, stabilită în favoarea 
doamnei Mod Iuhasz Iuliana, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în 
termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC 
Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 21 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307883 Olari 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 52,56 mp, înscris în C.F. nr. 307883 Olari, cu nr. 
cadastral 307883. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 170,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 170,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Jurj 
Maria, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile 
de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Banca Transilvania, conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr. 307832 Olari  C.F. nr. 307850 Olari C.F. nr. 307846 
Olari și C.F. nr. 307836 Olari 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor  supuse 
exproprierii constând în teren în  suprafață de: 
      - 110,52 mp din imobilul înscris în C.F.nr. 307836 Olari cu nr. cadastral 307836 
      - 21,70 mp din imobilul înscris în C.F.  nr.  307846 Olari cu nr. cadastral 307846 

      -  42,38 mp din imobilul înscris în C.F. nr. 307832 Olari cu nr. cadastral 307832 
      - 21,81 mp din imobilul înscris în C.F.  nr. 307850 Olari cu nr. cadastral 307850 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzute la art. 1 este în cuantum 
total de 63200 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 632,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Delezsan Elisabeta, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de 
cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Banca Transilvania 
pe numele Delezsan Ioan, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307847 Olari 
 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 29,33, înscris în C.F. nr. 307847 Olari, cu nr. cadastral 307847.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
94,00 lei. 



           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 94,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Varga Zoltan  și a doamnei Delezsan Elisabeta, pentru terenul menționat la art. 1 se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la Banca Transilvania, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 24 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307833 Olari  
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 29,33 mp, înscris în C.F. nr. 307833 Olari cu nr. cadastral 307833.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
145,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 145,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Varga Zoltan pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul RO53BTRLRONCRT0545074101 deschis la Banca Transilvania conform art. 21 
din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307703  Olari 
 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 59,12  înscris în C.F. nr. 307703 Olari, cu nr. cadastral 307703.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
190,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 190,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Szarvaczky Maria și doamnei Szarvaczky Susana, pentru terenul menționat la art. 1 se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307857 Olari și C.F. nr. 307859 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafațe de de 26,04 mp înscris în  C.F. nr. 307857 
Olari, cu nr. cadastral 307857 și  26,21 mp  înscris în  C.F. nr 307859 cu nr. cadastral 
307859.  
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 168,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 168,00 lei, stabilită în favoarea doamnei Varga 
Melinda Cristina, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de cel 
mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 



despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  deschis la  Banca  
Transilvania conform art. 19 și  21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 61 Olari 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 1159,07 mp, înscris în C.F. nr. 61 Olari, cu nr. cadastral 
61. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 3732,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 3732,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Moraru Florica Teodora, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de 
cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Banca 
Transilvania, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 28 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse exproprierii 

înscrise în C.F. nr. 210  Olari și C.F. nr. 307888 Olari 
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor  supuse  
exproprierii în suprafață de mp 529,44 și 308,90 mp  înscris în C.F. nr. 210 Olari, cu nr. 
cadastral 210 și de 65,83 mp înscris în CF. nr. 307888 Olari cu nr. cadastral 307888.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
2.883,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 2.883,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Bozgan Rodica-Lucreția și a doamnei Popescu Minerva, pentru terenurile menționate la 
art. 1 se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri 
de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 29 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307830 Olari  
 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 74,54 mp, înscris în C.F. nr. 307830 Olari cu nr. cadastral 307830.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
240,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 240,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Blasko Alexandru pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 



în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la  Banca Transilvania, conform art. 
21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 30 din 30.06.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307885 Olari  

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 36,10 mp, înscris în C.F. nr. 307885 Olari cu nr. cadastral 307885.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
116,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 116,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Bătrîn Marius-Emil pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 
în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Raiffeisen Bank  conform art. 21 
din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 31 din 30.06.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307697 Olari 
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 42,93, înscris în C.F. nr. 307697 Olari, cu nr. cadastral 307697.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
138,00 lei.         
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 138,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Opra Gyuri și doamnei Opra Elisabeta, pentru terenul menționat la art. 1 se efectuează, 
în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul RO32BTRLRONCRT0105948301 deschis la Banca 
Transilvania, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 32 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307798 Olari  
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de  39,30 mp, înscris în C.F. nr. 307798 Olari cu nr. cadastral 307798.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
127,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 127,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Kalmar Ladislau pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 
în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 33 din 01.07.2022 



privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307812 Olari 

 
  

         Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 71,77 mp, înscris în C.F. nr. 307812 Olari cu nr. cadastral 307812.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
231,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de  231,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Torok Emeric pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr.307851 și C.F. nr. 307853 Olari 
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse exproprierii 
constând în teren în suprafață de 43,77 mp, înscris în C.F. nr. 307851  Olari, cu nr. cadastral 
307851 și teren în suprafață de 56,30  mp înscris în C.F. nr.307853 Olari, cu nr. cadastral 
307853. 

    Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 502,00 lei. 
     Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 502,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Lukacs Zoltan, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 
în contul  IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 35 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr.307862 Olari 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilui supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 40,01 mp, înscris în C.F. nr. 307862 Olari, cu nr. 
cadastral 307862. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 129 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 129 lei, stabilită în favoarea dlui. Bătrîn Ilie 
, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la 
data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 36 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307894 Olari  



 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 53,73 mp, înscris în C.F. nr. 307882 Olari cu nr. cadastral 307882.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
173,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 173,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Matei Antonela-Claudia  pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de 
cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 
sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 37 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307844 Olari  
 

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 25,23 mp, înscris în C.F. nr. 307844 Olari cu nr. cadastral 307844.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de  
81,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 81,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Incze A. Ana,  pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR.  38 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307861 Olari  
 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 53,73 mp, înscris în C.F. nr. 307861 Olari cu nr. cadastral 307861.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de  
85,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 85,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Hotaran I. Terezia pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 
în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307899 Olari  
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 67,27 mp, înscris în C.F. nr. 307899 Olari cu nr. cadastral 307899.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
37,00 lei. 



           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de  37,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Borod S. Sabin Simion pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel 
mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 
sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

 
HOTĂRÂREA NR.  40 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307882 Olari  

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 31,84 mp, înscris în C.F. nr. 307882 Olari cu nr. cadastral 307882.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
103,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de  103,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Teiber Andrei pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 41 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307900 Olari 
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 42,93, înscris în C.F. nr. 307900 Olari, cu nr. cadastral 307900.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
119,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 119,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Bondiș Ioan-Gheorghe și doamnei Fador Maria, pentru terenul menționat la art. 1 se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 42 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307860 Olari 
 

          Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobiului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 18,42 mp, înscris în C.F. nr. 307860 Olari, cu nr. 
cadastral 307860. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 59 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 59 lei, stabilită în favoarea dnei. Puravet 
Cristina Maria și dlui Puravet Dumitru , pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează 
în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC 



Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare.  
 

 
HOTĂRÂREA NR. 43 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr.307873 Olari 

 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 63,05 mp, înscris în C.F. nr. 307873 Olari, cu nr. 
cadastral 307873. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 203 lei. 

 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 203 lei, stabilită în favoarea dnei. 
Sulea Ileana și dlui. Miszlai Denes Tivadar, pentru terenul menționat la art. 1, se 
efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 44 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 
exproprierii înscrise în C.F. nr.307807 și C.F. nr.  307809  

 
 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor supuse 
exproprierii  constând în teren în suprafață de 31,71 mp. înscris în C.F. nr.307807 Olari, 
cu nr. cadastral 307807, teren în suprafață de 13,66 mp înscris în C.F. nr.307809 Olari, 
cu nr. cadastral 307809. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzute la art. 1 este în cuantum 
total de 146lei. 
 Art.3 Plata despăgubirii în cuantum total de 146,00 lei, stabilită în favoarea 
doamnei Gyarmati Ildiko-Beata, domnului Miszlai Gavril și domnului Ilie Adrian pentru 
terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 45 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 38 Olari  

 

Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 139,27 mp, înscris în C.F. nr. 38 Olari cu nr. cadastral 38.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
448,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 448,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Șeran Paul Ștefan pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 



în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 46 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii  
înscris în C.F. nr. 307843 Olari 

 
 
          Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 42,38 mp, înscris în C.F. nr. 307843 Olari cu nr. cadastral 307843.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
81,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de  81,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Delezsan I. Ioan pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 
în contul R IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
HOTĂRÂREA NR.  47 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307822 Olari  

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 42,38 mp, înscris în C.F. nr. 307822 Olari cu nr. cadastral 307822.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
136,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 136,00 lei, stabilită în favoarea domnul 
Gyurcocza Alexandru pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel 
mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 
sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 48 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307889 Olari 
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 50,59, înscris în C.F. nr. 307889 Olari, cu nr. cadastral 307889.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
163,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 163,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Bozgan Lucia-Angela și a doamnei Deheleanu Florica-Aurica pentru terenul menționat la 
art. 1 se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri 
de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 



HOTĂRÂREA NR. 49 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307701 Olari 
 

          Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 23,74 mp, înscris în C.F. nr. 307701 Olari, cu nr. 
cadastral 307701 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 76,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 76,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Arato Iosif, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 50 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307902 Olari  

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 67,27 mp, înscris în C.F. nr. 307902 Olari cu nr. cadastral 307902.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
217,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de  217,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Chicin Ioan pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 51 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307702 Olari 
 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 34,74 mp, înscris în C.F. nr. 307702 Olari, cu nr. 
cadastral 307702 

 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 112,00 lei. 

Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 112,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Tamas Iuliana, domnului Arato Alexandru și a domnului Arato Iosif, pentru terenul 
menționat la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 52 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 
exproprierii înscrise în C.F. nr.307868 Olari, C.F. 307869 Olari și C.F. 307870 Olari 

 



Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse exproprierii 
constând în teren în suprafață de 27,55 mp, înscris în C.F. nr. 307868 Olari, cu nr. 
cadastral 307868, teren în suprafață de 27,68 mp. înscris C.F. nr.307869 Olari, cu nr. 
cadastral 307869, teren în suprafață de 88,20 mp înscris în C.F. nr.307870 Olari, cu nr. 
cadastral 307870. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 462 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 462 lei, stabilită în favoarea dlui Szasz 
Mihai, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 54 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr.307700 Olari 

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 42,40, înscris în C.F. nr. 307700 Olari, cu nr. cadastral 307700. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzute la art. 1 este în cuantum de 
137,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 137,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Tudor Aniko Maria, domnului Vaghy Stefan, domnului Toth Ladislau, domnului Toth 
Stefan, doamnei Vaghy Hajnalka și domnului Toth Gheza Mihai, pentru terenul menționat 
la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 55 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307880 Olari 
 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilui supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 111,39 mp, înscris în C.F. nr.  307880 Olari, cu nr. 
cadastral 307880. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 326,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 326,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Iuhasz Ladislau  și a domnului Iuhasz Francisc  din terenul menționat la art. 1, se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 
  
 

HOTĂRÂREA NR.  56 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307864 Olari 
 



 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobiului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 26,90 mp, înscris în C.F. nr. 307864 Olari, cu nr. 
cadastral 307864. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 87 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 87 lei, stabilită în favoarea dnei Rus Szofia, 
dnei Gaudi Ecaterina și dnei Ciurar Rozalia , pentru terenul menționat la art. 1, se 
efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 57 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307854 Olari 

 
 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobiului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 48 mp, înscris în C.F. nr. 307854 Olari, cu nr. cadastral 
307854. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 155 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 155 lei, stabilită în favoarea dnei Berar 
Ecaterina și dlui Horvath Emeric, pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează în 
termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC 
Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 

HOTĂRÂREA NR.  58 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307866 Olari 
 

        Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 111,39 mp, înscris în C.F. nr. 86 Olari, cu nr. cadastral 
86. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
de 193,00 lei.  
 Art.3.Plata despăgubirii în sumă de 193 lei, stabilită în favoarea domnului Tatar 
Iosif  și a doamnei Tătar Maria pentru  terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen 
de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 
sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 59 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr.307784 Olari 
 



           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 1379,72 mp, înscris în C.F. nr. 307784 Olari, cu nr. cadastral 307784. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
4.443 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 4.443,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Gherman Ioan și a doamnei Gherman Silvia Florica, pentru terenul menționat la art. 1, se 
efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 60 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 
exproprierii înscrise în C.F. nr.307911 Olari și C.F. nr.  307912 Olari 

 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafață de 20,96 mp, înscris în C.F. nr. 307911 Olari, 
cu nr. cadastral 307911 și teren în suprafață de 26,21 mp. înscris în C.F. nr. 307912 Olari, 
cu nr. cadastral 307912. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 151,00 lei. 

Art.3.Plata despăgubirii în cuantum total de 151,00 lei stabilită în favoarea 
domnului Gherman Ioan și în favoarea doamnei Duma Katalin, pentru terenul menționat 
la art. 1, se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 61 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 
înscris în C.F. nr. 307818 Olari 

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 18,15 mp  înscris în C.F. nr. 307818 Olari, cu nr. cadastral 307818.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
58,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 58,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Vass Francisc  și a doamnei Vass Monika, pentru terenul menționat la art. 1 se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR.  62 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307804 Olari  
 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de  34,13 mp, înscris în C.F. nr. 307804  Olari cu nr. cadastral 307804. 



           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
110,00 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 110,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Mod Elisabeta  pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX chis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 
21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRÂREA NR.  63 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr. 307913 Olari, C.F. nr. 307914 Olari și C.F. nr. 
307915 Olari 

 

         Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafață de 2,20 mp, înscris în C.F. nr. 307913 Olari, cu 
nr. cadastral 307913, teren în suprafață de 4,48 mp. înscris C.F. nr.307914 Olari, cu nr. 
cadastral 307914, teren în suprafață de 60,23 mp înscris în C.F. nr.307915 Olari, cu nr. 
cadastral 307915. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 215 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 215 lei, stabilită în favoarea dnei Dema 
Maria, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 64 din 01.07.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 
exproprierii înscrise în C.F. nr. 307905 Olari și C.F. nr. 307907 Olari 

 
 
          Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor supuse 
exproprierii  constând în teren în suprafață de 7,75 mp. înscris în C.F. nr.307905 Olari, cu 
nr. cadastral 307905, teren în suprafață de 9,69 mp înscris în C.F. nr.307907 Olari, cu nr. 
cadastral 307907. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzute la art. 1 este în cuantum 
total de 56,00 lei. 
 Art.3 Plata despăgubirii în cuantum total de 56,00 lei, stabilită în favoarea dnei 
Lencse Maria, dlui. Csonka Ioan, dlui. Magera Ioan, dnei Mod Elisabeta, dnei Kalmar 
Rozalia, dlui. Magera Iosif, dnei Grofșoreanu Paraschiva, dnei Mihail Maria, dlui Doruțiu 
Ioan, și dlui Doruțiu Nicolae pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen 
de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 
sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 65 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307825 Olari  
 



          Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 51,08 mp, înscris în C.F. nr. 307825 Olari cu nr. cadastral 307825.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
51,08 lei. 
           Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 164,00 lei, stabilită în favoarea doamnei 
Frențiu Margareta pentru terenul menționat la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, 
în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, 
conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 66 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr.307694 Olari, C.F. nr. 307695 Olari și C.F. nr. 307698 
Olari 

 
         Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse 
exproprierii constând în teren în suprafață de 49,51 mp, înscris în C.F. nr. 307694  Olari, 
cu nr. cadastral 307694, teren în suprafață de 24,83 mp. înscris C.F. nr.307695  Olari, cu 
nr. cadastral 307695, și teren în suprafață de 81,63 mp înscris în C.F. nr.307698 Olari, cu 
nr. cadastral 307698. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum 
total de 502,00 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 502,00 lei, stabilită în favoarea domnului 
Szloboda Alexandru, pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de 
cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, 
sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 67 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse 

exproprierii înscrise în C.F. nr.307904, C.F. nr.  307906 și C.F. nr. 307908 Olari 
 

 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor supuse 
exproprierii  constând în teren în suprafață de 5,32 mp. înscris în C.F. nr.307904 Olari, cu 
nr. cadastral 307904, teren în suprafață de 5,33 mp înscris în C.F. nr.307906 Olari, cu nr. 
cadastral 307906 și teren în suprafață de 5,34 mp. înscris în C.F. nr.307908 Olari, cu nr. 
cadastral 307908. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzute la art. 1 este în cuantum 
total de 51,00 lei. 
 Art.3 Plata despăgubirii în cuantum total de 51,00 lei, stabilită în favoarea dlui 
Doruțiu Ioan, dlui Doruțiu Nicolae, dnei Grofșoreanu Paraschiva și dnei Mihail Maria 
pentru terenurile menționate la art. 1, se efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de 
la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 
din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 68 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307667 Olari 



 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 517,42 înscris în C.F. nr. 307667 Olari, cu nr. cadastral 307667.  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
1.666 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 1.666 lei, stabilită în favoarea, doamnei  
Mod Elisabeta și a domnului Magera Iosif pentru terenul menționat la art. 1 se efectuează, 
în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a 
cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC 
Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 69 din 01.07.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus exproprierii 

înscris în C.F. nr. 307794 Olari 
 

           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
în suprafață de mp 52,07, înscris în C.F. nr. 307794 Olari, cu nr. cadastral 307794  
           Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 
168,00 lei. 
           Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 168,00 lei, stabilită în favoarea, doamnei  
Farkas Margareta și a doamnei Kalmar Eleonora pentru terenul menționat la art. 1 se 
efectuează, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de 
stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX deschis 
la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 


