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EXTRAS din 
           Hotărârea privind stabilirea cuantumului despăgubirii   
                                   nr. 7 din 18.04.2018 

 
Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor pentru terenurile expropriate aflate pe raza Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Comuna Olari 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se stabileşte despăgubirea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Arad nr. 74/09.03.2018 în favoarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Olari, 
reprezentată prin primar, Dl Răuţ Petru, la suma totală de 81 lei, din care suma de 46 lei 
pentru terenul supus exproprierii în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Arad nr. 79/12.12.2018, în suprafaţă de 17 mp, cu destinaţie de drum, identificat în 
Tarlaua 2 Parcela DE 8/1, înscris în C.F. nr. 148 Olari, cu nr. cadastral 148, cu o 
suprafaţă totală de 2.207 mp, iar suma de 35 lei pentru terenul supus exproprierii în baza 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 79/12.12.2018 în suprafaţă de 13 
mp, cu destinaţie de drum, identificat în Tarlaua 3 Parcela DE 10, înscris în C.F. nr. 241 
Olari, cu nr. cadastral 241, cu o suprafaţă totală de 7.204 mp. 

Art.2.Plata despăgubirii în cuantum de 81 lei, stabilită în favoarea Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Comuna Olari, pentru cele două terenuri menţionate la art. 1, se 
efectuează prin transfer bancar, în termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii 
prezentei hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor, în contul Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Comuna Olari deschis la Trezoreria Arad conform art. 19 alin. 
(1) şi art. 21 din Legea nr. 255/2010. 

Art.3.Prezenta hotărâre poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Arad din 
Municipiul Arad Str. Corneliu Coposu nr. 22 şi se afişează în extras atât la sediul 
Consiliului Local al Comunei Olari, cât şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean 
Arad la adresa http://www.cjarad.ro, secţiunea Informaţii Utile/Exproprieri/„Modernizare 
DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa.” 

Art.4.Prezenta hotărâre poate fi revocată pentru motive temeinice, urmând ca 
titularul dreptului de proprietate să fie notificat asupra acestui aspect. 

Art.5.Actele juridice care se încheie după data afişării hotărârii privind cuantumul 
despăgubirii sunt lovite de nulitate absolută.   

Art.6.(1)Prezenta hotărâre de stabilire a cuantumului despăgubirii, redactată în 4 
exemplare originale, poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă în termenul 
general de prescripţie de 3 ani, care curge de la data la care hotărârea a fost 
comunicată, sub sancţiunea decăderii, fără însă a putea fi contestat transferul dreptului 
de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii. 

(2)Exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubiri şi transferul dreptului de proprietate. 
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