
 
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. 267/25.01.2022 a Președintelui Consiliului Consiliului Județean Arad, având următoarea 

componență: 

          -Primarul Comunei Simand- Florin-Liviu Dema  
          -Reprezentantul Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad - Gabriel Crișan 
          -Reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad - Sebastian Liviu 
Ciorba 
          -Reprezentant al expropriatorului, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad - 
Nicoleta Cure 
          -Reprezentant al expropriatorului, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad – Maria 
Buzeșan 
 

Secretar Unitatea Administrativ-Teritorială Șimand -Brândaș Lavinia. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscris în C.F. nr. 310310 Șimand 

 

 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 205,30 mp, înscris în C.F. nr. 310310 Șimand, cu nr. cadastral 310310. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 762 lei. 
 Art.3.(1)Se constată acceptarea despăgubirii menționate la art. 2. 
 (2)Plata despăgubirii în cuantum de 762 lei, stabilită în favoarea lui Tomuța Ioan 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 
XXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank Arad pe numele dlui Tomuța Ioan, conform art. 
19 alin. (1) şi art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306121 Șimand 
 
 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 275,35 mp, înscris în C.F. nr. 306121 Șimand, cu nr. cadastral 306121. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 1.022 lei. 
 Art.3.(1)Se constată acceptarea despăgubirii menționate la art. 2. 



 2)Plata despăgubirii în cuantum de 1.022 lei, stabilită în favoarea doamnei Cosma 
Florica 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 XXXXXXXXXXXXX, deschis la Garanti Bank S.A: pe numele Cosma Florica, 
conform art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus  

exproprierii înscris în C.F. nr. 306126 Șimand 

 
 
 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 520,21mp, înscris în C.F. nr. 306126 Șimand, cu nr. cadastral 306126. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 1930 lei. 
 Art.3.(1)Se constată acceptarea despăgubirii menționate la art. 2. 
  (2)Plata despăgubirii în cuantum de 1930 lei, stabilită în favoarea doamnei Căpucean 
Delia și domnului Căpucean Dumitru 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 XXXXXXXXXX deschis la Banca 
Comercială Română S.A. pe numele domnului Căpucean Dumitru , conform art. 19 alin. (1) şi 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 4 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306122 Șimand 
 

 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate asupra imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 2.822,62 mp, înscris în C.F. nr. 306122 Șimand, cu nr. cadastral 306122. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 
10.472 lei. 
 Art.3.(1)Se constată acceptarea despăgubirii în sumă de 1.215,78 lei de către domnul 
Hotăran Ioan  
            (2) Se constată neacceptarea despăgubirii în sumă de 9.256,21 lei către domnul Rusu 
Moise Florin 
 (3) Plata despăgubirii în sumă de 1.215,78 lei, stabilită în favoarea domnului Hotăran Ioan 
pentru cota de 7500/ 64600 din 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 XXXXXXXXXXXX deschis la Banca Comercială Română pe 
numele dlui Hotăran Ioan conform art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 (4) Plata despăgubirii în sumă de 9.256,21 lei, stabilită în favoarea domnului Rusu Moise 
Florin pentru cota de 57100/64600 din 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 XXXXXXXXXXXX deschis la ING Bank pe numele 
dlui Rusu Moise Florin conform art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările 
și completările ulterioare. 
 



 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306123 Șimand 
 

 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate asupra imobilului supus exproprierii 
în suprafață de 698,62 mp, înscris în C.F. nr. 306123 Șimand, cu nr. cadastral 306123. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum total 2.592 
lei. 
 Art.3.(1)Se constată acceptarea despăgubirii menționate la art. 2. 
  (2) Plata despăgubirii în sumă de 2.592 lei, stabilită în favoarea domnului Hotăran Ioan 
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la Banca Comercială Română pe numele dlui Hotăran 
Ioan conform art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 6 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306117 Șimand 
 
 Art.1.Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 181,81 mp, înscris în C.F. nr. 306117 Șimand, cu nr. cadastral 306117. 
 Art.2.Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 675 lei. 
 Art.3.(1)Se constată acceptarea despăgubirii menționate la art. 2. 
 (2)Plata despăgubirii în cuantum de 675 lei, stabilită în favoarea lui Cohan 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 numerar la caseria Consiliului 
Județean Arad din Municipiul Arad, Str. Corneliu Coposu nr. 22, conform  alin. (1) şi art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 7 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 309828 Șimand 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 47mp, înscris în C.F. nr. 309828 Șimand, cu nr. cadastral 309828.  
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum de 174 lei. 
 Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 174 lei, stabilită în favoarea doamnei Pop 
Magdalena 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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din Legea 
nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 8 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306120 Șimand 
 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 112,24 mp, înscris în C.F. nr. 306120, cu nr. cadastral 306120. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilul prevăzut la art. 1 este în cuantum 416 lei. 
 Art.3 Plata despăgubirii în cuantum de 416 lei, stabilită în favoarea domnului Ioan 
Mornos, 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 deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din Legea nr. 
255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 9 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306116 Șimand 
 

 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 336,13 mp, înscris în C.F. nr. 306116 Șimand, cu nr. cadastral 306116.  
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 1.247 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 1.247 lei, stabilită în favoarea dlui. Hahau Ilie și 
dnei Hahau Florica Ionela, 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 XXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 10 din 06.05.2022 
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 

exproprierii înscris în C.F. nr. 306128 Șimand 
 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilului supus exproprierii în 
suprafață de 536,06 mp, înscris în C.F. nr. 306128 Șimand, cu nr. cadastral 306128.  
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum de 1.989 
lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 1.989 lei, stabilită în favoarea dlui. Simon Ioan 
Dan și dnei Simon Camelia Rodica, pentru terenul menționat la art. 1, se, în termen de cel mult 
90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în 
contul IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad, conform art. 21 din 
Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
  



 
HOTĂRÂREA NR. 11 din 06.05.2022 

privind stabilirea cuantumului despăgubirilor privind terenul supus 
exproprierii înscris în C.F. nr. 306124Șimand 

 
 Art.1. Se constată transferul dreptului de proprietate al imobilelor supuse exproprierii 
constând în teren în suprafață de 944,12 mp, înscris în C.F. nr. 306124 Șimand, cu nr. cadastral 
306124. și teren în suprafață de 853,02 mp. înscris în CF 306125 Șimand cu nr. cadastral 
306125. 
 Art.2 .Despăgubirea stabilită pentru imobilele prevăzut la art. 1 este în cuantum total de 
6.668 lei. 
 Art.3.Plata despăgubirii în cuantum de 6.668 lei, stabilită în favoarea dlui Gherman Ioan 
și dnei Gherman Silvia Florica , 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 XXXXXXXXXXXX deschis la CEC Bank, sucursala Arad conform 
art. 21 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
 
 


