
EXTRAS 

 În conformitate cu prevederile art. 18 si art. 19 din Legea nr. 255 din 14.12.2010 privind 

exproprierea pentru cauza 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. 

282/31.01.2022 a Președintelui Consiliului Consiliului Județean Arad, având următoarea 

componență: 

          -Primarul Orașului Sântana – Daniel Sorin Tomuța 
          -Reprezentantul Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad - Adriana Dărău  
          -Reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad - Sebastian Liviu Ciorbă 
          -Reprezentant al expropriatorului, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad – Buzeșan 
Maria 
          -Reprezentant al expropriatorului, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad - Brigitte 
Glaser. 
 

Secretar Unitatea Administrativ-Teritorială Sântana – Viorica San 

 HOTĂRĂȘTE  

HOTĂRÂREA NR. 1 din 03.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscris în C.F. nr. 314668 Sântana 
 

  Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii constând 
în teren în suprafață de 161,97 mp, înscris în C.F. nr.314668 Sântana, cu nr. cadastral 314668. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 577 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 577 lei, stabilită în favoarea dnei Reinholz Terezia și 
dlui Reinholz Iohan 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. RO42 
XXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 
cu modificările și completările ulterioare.  

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 03.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscris în C.F. nr. 314723 Sântana 

 
           Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii 
constând în teren în suprafață de 2,31 mp, înscris în C.F. nr.314723 Sântana, cu nr. cadastral 
314723. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 10 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 10 lei, stabilită în favoarea dlui Sulea Valer 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. RO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 
255/2010 cu modificările și completările ulterioare.  

 



 
HOTĂRÂREA NR. 3 din 03.05.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  
exproprierii înscris în C.F. nr. 314737 Sântana 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii constând 
în teren în suprafață de 7,03 mp, înscris în C.F. nr.314737 Sântana, cu nr. cadastral 314737. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 31 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 31 lei, stabilită în favoarea dlui Mehelean Pavel, 
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. RO XXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
 

HOTĂRÂREA NR. 4  din 03.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscris în C.F. nr. 314733 Sântana 
 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii constând 
în teren în suprafață de 26,37 mp, înscris în C.F. nr.314733 Sântana, cu nr. cadastral 314733. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 94 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 94 lei, stabilită în favoarea dlui Mayer Mihail 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. RO  XXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare.  
 

HOTĂRÂREA NR. 5  din 03.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenurile supuse exproprierii înscrise 

în C.F. nr.315176 Sântana, CF 315177 Sântana, CF 315178 Sântana, 
CF 315179 Sântana, CF 315180 Sântana, CF 315190 Sântana, CF 315194 Sântana,  
CF 315195 Sântana, CF 315196 Sântana, CF 315203 Sântana, CF 315339 Sântana,  
CF 315422 Sântana, CF 315498 Sântana, CF 314792 Sântana CF 302917 Sântana 

 
 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse exproprierii 
constând în teren în suprafață de 27 mp, înscris în C.F. nr.315176 Sântana, cu nr. cadastral 315176, 
teren în suprafață de 8,89 mp, înscris în C.F. nr.315177 Sântana, cu nr. cadastral 315177,teren în 
suprafață de 9,38 mp, înscris în C.F. nr.315178, Sântana cu nr. cadastral 315178, teren în suprafață 
de 53,74 mp, înscris în C.F. nr.315179, Sântana cu nr. cadastral 315179, teren în suprafață de 31,47 
mp, înscris în C.F. nr.315180, Sântana cu nr. cadastral 315180, teren în suprafață de 164 mp, înscris 
în C.F. nr.315190, Sântana cu nr. cadastral 315190,teren în suprafață de 238,50 mp, înscris în C.F. 
nr.315195, Sântana cu nr. cadastral 315195, teren în suprafață de 557,45 mp înscris în C.F. 
nr.315196, Sântana cu nr. cadastral 315196, teren în suprafață de 568,23 mp, înscris în C.F. 
nr.315203, Sântana cu nr. cadastral 315203, teren în suprafață de 9,11 mp, înscris în C.F. 
nr.315334, Sântana cu nr. cadastral 315334, teren în suprafață de 53,36 mp,înscris în C.F. 
nr.315339, Sântana cu nr. cadastral 315339, teren în suprafață de 36,99 mp înscris în C.F. 
nr.315422, Sântana cu nr. cadastral 315422, teren în suprafață de 25,87 mp înscris în C.F. 
nr.315498, Sântana cu nr. cadastral 315498, teren în suprafață de 30,73 mp înscris în C.F. 
nr.314792, Sântana cu nr. cadastral 314792, teren în suprafață de 62,70 mp înscris în C.F. 
nr.302917, Sântana cu nr. cadastral 302917. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 6.683 
lei. 



 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 6.683 lei, stabilită în favoarea dlui Martinuz Giovanni, 
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 
ROXXXXXXXXXXXXX, deschis la Banca TRANSILVANIA., conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 
cu modificările și completările ulterioare.  

 
HOTĂRÂREA NR. 6  din 03.05.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  
exproprierii înscris în C.F. nr. 315357 Sântana 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii constând 
în teren în suprafață de 152,02 mp, înscris în C.F. nr.315357 Sântana, cu nr. cadastral 315357. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 541 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 541 lei, stabilită în favoarea dlui Gaudi Iancu, dlui. 
Gaudi Ioan, dnei Liga Floare, dnei Gaudi Petru și dnei Berlan 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. ROXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala 
Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare.  

 
HOTĂRÂREA NR. 7  din 03.05.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  
exproprierii înscrise în C.F. nr. 314598 ,nr.314608 și nr. 314619 Sântana 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse exproprierii 
constând în teren în suprafață de 51,30 mp, înscris în C.F. nr.314598 Sântana, cu nr. cadastral 
314598, teren în suprafață de 4,89 mp înscris în C.F. nr.314608 Sântana, cu nr. cadastral 314608 
si teren în suprafață de 55 mp înscris în C.F. nr.314619 Sântana, cu nr. cadastral 314619. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 396 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 396 lei, stabilită în favoarea dlui Kerner Johann 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. ROXXXXXXXXXXXX deschis 
la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare.  

 
HOTĂRÂREA NR. 8  din 03.05.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  
exproprierii înscris în C.F. nr. 314656 Sântana 

  
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii constând 
în teren în suprafață de 311,64 mp, înscris în C.F. nr.314656 Sântana, cu nr. cadastral 314656. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 1.388 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 1388 lei, stabilită în favoarea dnei Goltz Eva 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. ROXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
 
 
 
 



 
HOTĂRÂREA NR. 9  din 03.05.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  
exproprierii înscris în C.F. nr. 314680 Sântana 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii constând 
în teren în suprafață de 21,42 mp, înscris în C.F. nr.314680 Sântana, cu nr. cadastral 314680. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 76 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 76 lei, stabilită în favoarea dnei Costea Mariana 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. ROXXXXXXXXXX deschis la 
CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

HOTĂRÂREA NR. 10  din 03.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscrise în C.F. nr.314580 Sântana și CF 314587 Sântana 
 

 
  Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse exproprierii 
constând în teren în suprafață de 145,20 mp, înscris în C.F. nr.314580 Sântana, cu nr. cadastral 
314580 și teren în suprafață de 294,19 mp înscris în C.F. nr.314587 Sântana, cu nr. cadastral 
314587. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 1.564 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 1.564 lei, stabilită în favoarea dlui Seifer Valentin 
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. ROXXXXXXXXXXXXXX 
deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
 

HOTĂRÂREA NR. 11  din 03.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscriseîn C.F. nr.314750 Sântana  
 

           Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafaţă de 93,56 mp, înscris în C.F. nr. 314750 Sântana, cu nr. cadastral 314750. 
           Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 333 lei. 
            Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 333 lei, stabilită în favoarea dnei. Belei Lucia, pentru 
terenul menţionat 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 RO 
XXXXXXXXXXXXXXXXdeschis la BRD Arad pe numele dnei.Belei Luica, conform art. 21 din Legea 
nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 

 


