
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.35 

 DIN 05.04.2022 
privind aprobarea exproprierii suprafețelor de teren de 25,40 mp din imobilul 

proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în C.F. nr. 310059 Șimand în suprafață 
totală de 361 mp,  62,06 mp din imobilul proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în 

C.F. nr. 310060 Șimand în suprafață totală de 331 mp și 906,68 mp din imobilul 
proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în C.F. nr. 308867 Șimand în suprafață 

totală de 5937 mp, de către expropriatorul U.A.T. Județul Arad, prin Consiliul Județean 
Arad, precum și a sumelor cu titlu de despăgubire, pentru realizarea lucrării de utilitate 
publică de interes județean „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-

Caporal Alexa” 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 05.04.2022 
Având în vedere: 
 

- Inițiativa d-lui Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand, manifestată prin Referatul de 
aprobare; 

- Raportul de specialitate al d-nei Brîndaș Lavinia, Secretar general al comunei Șimand; 
- Adresa Consiliului Județean Arad nr. 29196/16.12.2021 prin care notifică intenția U.A.T. 

Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, în calitate de expropriator, de a expropria 
suprafețele de teren de 25,40 mp din imobilul proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în 
C.F. nr. 310059 în suprafață totală de 361 mp, 62,06 din imobilul proprietatea U.A.T. 
comuna Șimand înscris în C.F. nr. 310060 în suprafață totală de 331 mp, 906,68 din 
imobilul  proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în C.F. nr. 308867 în suprafață totală 
de 5937 mp; 

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 391 din 14.12.2021 privind aprobarea declanșării 
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 709F km 
0+000-23+540 Sânmartin – Olari – Caporal Alexa”; 

- Prevederile Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

- prevederile H.G. nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri.   
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
                                
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă exproprierea de către expropriatorul U.A.T. Județul Arad, prin Consiliul Județean 
Arad, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 709F km 
0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa”, a următoarelor suprafețe de teren: 

- 25,40 mp din imobilul proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în C.F. nr. 310059 
Șimand în suprafață totală de 361 mp; 

-  62,06 mp din imobilul proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în C.F. nr. 310060 
Șimand în suprafață totală de 331 mp; 
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-  906,68 mp din imobilul proprietatea U.A.T. comuna Șimand înscris în C.F. nr. 308867 
Șimand în suprafață totală de 5937 mp; 

Art. 2. - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Șimand se va actualiza 
conform modificărilor intervenite. 
Art. 3. - (1) Se aprobă ca următoarele sume să constituie despăgubire pentru suprafațele 
expropriate din imobilele  proprietate privată a Unității Administrativ-Teritoriale comuna Șimand: 
 - 28 lei aprobată cu titlu de despăgubire pentru suprafața de expropriat de 25,40 mp conform 
poziției nr. 1 din „Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii 
acestora, precum și sumele propuse pentru plata despăgubirilor”; 
 - 69 lei aprobată cu titlu de despăgubire pentru suprafața de expropriat de 62,06 mp conform 
poziției nr. 2 din „Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii 
acestora, precum și sumele propuse pentru plata despăgubirilor”; 
 - 2693 lei aprobată cu titlu de despăgubire pentru suprafața de expropriat de 906,68 mp conform 
poziției nr. 3 din „Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii 
acestora, precum și sumele propuse pentru plata despăgubirilor”; 
(2) Sumele prevăzute la art.3 aprobate cu titlu de despăgubire vor fi virate de către expropriatorul 
U.A.T. Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad în contul de Trezorerie al comunei Șimand. 
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Șimand. 
Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Arad 
- Primarului comunei Șimand 
- Consiliului Județean Arad 
- Biroului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Șimand; 
- Se afișează la avizierul Primăriei comunei Șimand și pe site-ul comunei 

 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 
                  Barna Lionel                                        Secretar general,  
              Brîndaş Lavinia 
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