
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 127834/ 14.04.2021 
                                                                                           PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

       

          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de 

utilitate publică a unor imobile – terenuri proprietate privată, afectate de investiția 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei de 

aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            
 Având în vedere: 

- Adresa  S.C. CRAB S.A. Bacău 1016/24.03.2021, înregistrată la Primăria 

Municipiului Bacău sub nr.122723/25.03.2021; 

- Referatul nr.126802/ 09.04.2021 înaintat de către Direcția Arhitect-Șef- 

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu  prin care se propune 

aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică a unor imobile – terenuri proprietate privată, afectate de investiția 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei 

de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani”; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 127837/ 

14.04.2021; 

-Raportul Direcției  Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

127839/1/14.04.2021; 

-Raportul Direcției Arhitect –Șef - Compartiment Administrare și Inventariere 

Patrimoniu, înregistrat cu nr.127839/2/ 14.04.2021; 

- Prevederile H.C.L. nr.51/17.03.2020 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de siguranță a zonei de 

protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, 

comuna Ardeoani”; 

-  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, actualizată; 

- Prevederile art.3, ale art. 4, ale art. 5 alin.(1) și alin.(3) și ale art. 18 din Legea 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată; 

- Prevederile art.4 alin 1 și 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.53/2011 

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local; 

-Prevederile art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil , cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

 

- Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art. 197 

alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit ”e” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată: 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1.- Se aprobă indicatorii tehnico- economici prevăzuți în documentația 

tehnico-economică ai obiectivului de investiții ”Consolidare/amenajare și 

punere în siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului 

– Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani”, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiției = 4.022.394lei fără TVA, respectiv 4.775.258,77 

cu TVA din care C+M=3.306.275,81 lei fără TVA, 3.934.468,21 lei cu TVA, 

conform Devizului General , aprobat prin HCL nr. 51/ 17.03.2020. 

 

Art. 2. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei 

de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani” , 

conform planului de situație prevăzut în  Anexa nr.1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. -  Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere  pentru cauză de 

utilitate publică a imobilelor afectate de coridorul de expropriere, aferent 

obiectivului de investiții ”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a 

zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona 

Masotea, comuna Ardeoani”, conform Anexei  nr. 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. – Se aprobă lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale  ale 

căror imobile  sunt afectate de coridorul de expropriere , conform Anexei  2, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. – Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru 

imobilele proprietate privată afectate de coridorul de expropriere, estimate 

potrivit raportului de evaluare întocmit de Cernat Bogdan-Sorin, membru 

ANEVAR-EPI  , conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. – Se aprobă consemnarea sumelor individuale aferente într-un cont 

deschis pe numele expropriatorului- Municipiul Bacău, la dispoziția 

proprietarilor imobilelor cuprinse în lista  prevăzută la Anexa nr. 2. 

 

Art. 7. – Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să emită Dispoziția de 

expropriere. 



 

 

Art. 8. – Se mandatează Primarul Municipiului Bacău ca, în termen de 5 zile 

de la emiterea Dispoziției de expropriere,  să constituie  Comisia de verificare 

a dreptului de proprietate sau a altui drept real. 

 

Art.9. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect-Șef - Compartiment Administrare și 

Inventariere Patrimoniu. 

  

Art.10. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, 

Direcția Arhitect- Șef -Compartiment Fond Locativ și Îndrumarea Asociații 

de Proprietari, Direcției Economice și S.C. CRAB S.A Bacău. 

 

Art.11. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 

hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău 

pentru verificarea legalității. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.127837/ 14.04.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de 

expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile – terenuri proprietate 

privată, afectate de investiția ”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei 

de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna 

Ardeoani” 
 

 

În data de 01.04.2018 a avut loc în com. Ardeoani, in zona dealului 

Masotea  o alunecare de teren . Având în vedere faptul că în această zonă este 

amplasată conducta de aducțiune Poiana Uzului – Bacău , aceasta alunecare a 

produs  demufarea a două tuburi de fontă cu DN 800 mm din structura 

conductei și întreruperea alimentării cu apă a municipiului Bacău pentru o 

perioada de aproximativ 7 zile.  

În vederea înlăturării cauzelor ce au determinat apariția acestei avarii , 

au fost efectuate demersurile necesare de către S.C. CRAB S.A.   

Lucrările, așa cum sunt prevăzute atât în expertiza tehnică  cât și în 

Proiectul Tehnic, urmăresc consolidarea și stabilizarea terenului prin 

următoarele soluții tehnice : asigurarea unor forțe rezistive în soluția cu unități 

de ramforsare pe baza de micropiloti,  realizarea unor drenuri de interceptie 

cu evacuarea controlată a apei spre puncte de preluare, intercepția și evacuarea 

controlată a apei de șiroire prin canale și evacuarea controlată a apei spre 

puncte de preluare, limitarea eroziunii prin plantarea de salcâm și amestec de 

semințe de plante indigene pentru stabilizare imediată a versanților.  

Suprafața ocupată de investiție este de aproximativ 16.675 mp și include 

lucrări de ramforsare a conductei, realizare dren, canal de scurgere a apei 

pluviale, drum temporar de exploatare și lucrări hidroameliorative. Conform 

Certificatului de Urbanism aceasta suprafață este teren neproductiv, arabil și  



 

pășune, se află în extravilanul comunei Ardeoani  și sunt aferente unui 

număr de 16 parcele . 

Menționez că finanțarea acestei investiții este suportată de catre Municipiul 

Bacău iar documentația tehnico-economică faza PTh a fost aprobată prin HCL 

nr. 51 din 17.03.2020. 

 

 

Fata de cele prezentate, vă rugăm sa hotarati. 

 

 

 
 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 
N.O.P,B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 127839/1/14.04.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre  privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de 

utilitate publică a unor imobile – terenuri proprietate privată, afectate de investiția 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune 

Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani” 
 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 

 

- Prevederilor H.C.L. nr.51/17.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza PTH pentru obiectivul de investiții ”Consolidare/amenajare și punere 

în siguranță a zonei de siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea 

Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani”; 

-  Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată, care precizează : 

Art. 44    Aprobarea proiectelor de investitii publice locale 

(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare 

se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din 

imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei 

publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative. 

(2) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, care se finanteaza 

din imprumuturi externe si, in completare, din transferuri de la bugetul de stat si din alte 

surse, precum si ale celor finantate integral sau in completare din imprumuturi externe 

contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare 

Guvernului. 

(3) Pentru investitiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de actiuni 

accidentale si de calamitati naturale, documentatiile tehnico-economice, precum si notele 

de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse in pozitia globala alte 

cheltuieli de investitii, elaborate si avizate potrivit dispozitiilor legale, se aproba de 

ordonatorii principali de credite, cu informarea imediata a autoritatilor deliberative. 

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea 

fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori 

de competenta de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta 

operatiune este supusa controlului financiar preventiv propriu. 

- Prevederilor art.3, ale art. 4, ale art. 5 alin.(1) și alin.(3) și ale art. 18 din Legea 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, care 

precizează : 

Art. 3    Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate 

a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fara scop lucrativ, si a oricaror alte 

entitati, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, oraselor, municipiilor si 

judetelor, pe care se realizeaza lucrarile de utilitate publica de interes national, judetean si 

local. 

Art. 4    Etapele procedurii de expropriere sunt: 

    a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean 

sau local; 



b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentand plata despagubirii pentru 

imobilele care fac parte din coridorul de expropriere si afisarea listei proprietarilor 

imobilelor; 

c) transferul dreptului de proprietate; 

d) finalizarea formalitatilor aferente procedurii de expropriere ; 

Art. 5(1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2, expropriatorul prevăzut la 

art. 2 alin. (2) are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin 

hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici 

ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice 

aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 

respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum 

şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele 

individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de 

evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor 

publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele 

expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la 

cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina 

proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin 

bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile 

administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în 

planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale 

ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanţată şi de către 

expropriator. 

(3) În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de 

fezabilitate în varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor 

topocadastrale, aprobate conform legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-

economici, cu documentaţia de urbanism sau cu documentaţia topo-cadastrală, după caz, 

incluzând şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate. 

Art. 18    In termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeste 

comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real in temeiul caruia 

cererea a fost formulata si constata acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului 

despagubirii de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus 

exproprierii. 

- Prevederile art.4 alin 1 și 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes național, județean și local, care precizează : 

Art. 4(1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de utilitate publica de 

interes national, judetean sau local, a documentatiilor de urbanism si/sau amenajare a 

teritoriului pentru lucrarile de interes national, judetean sau local, respectiv pentru 

realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre, 

prevazute la art. 2 alin. (1) din lege, se face prin hotarare de Guvern pentru aprobarea 

declansarii procedurii de expropriere sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei 

publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 

(2) Prin hotararea pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere, in cazul lucrarilor 

de investitii, se aproba: 

a) indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean si local, pe baza 

documentatiei tehnico-economice aferente; 

b) amplasamentul lucrarilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 

respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, dupa caz; 

c) sursa de finantare; 



d) declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere; 

e) lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai caror imobile sunt afectate de 

coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara si ale unitatilor administrativ-teritoriale; 

f) sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui 

raport de evaluare intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele 

notarilor publici; 

g) termenul in care sumele individuale aferente despagubirilor se vireaza intr-un cont 

deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile. 

-Prevederile art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil , cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează : 

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit 

legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar şi 

expropriator. În caz de divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabileşte 

pe cale judecătorească. 

- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art 197 alin. (1)   

și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată şi completată,care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general 

al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea 

şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, 

care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 Tipurile de acte administrative 

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta 

sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari. 

Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrative 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la 

data adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile 

primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit”e” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată şi completată, care precizează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art.129 Atributiile consiliului local 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIERE PATRIMONIU 

Nr.127839/2/14.04.2021 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor 

imobile – terenuri proprietate privată, afectate de investiția 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a 

conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna 

Ardeoani” 
 

Proiectul de hotărâre  prezentat prin care se propune  declanșarea 

procedurii de expropriere  pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 

afectate de coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiții 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei 

de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani” a fost 

întocmit prin respectarea prevederilor Legii  nr.255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, actualizată, Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local  și  ale Ordonanței de Urgentă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  si poate fi supus  spre 

dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 

IONEL-IULIAN STAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  127839/ 14.04.2021 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ARHITECT-ȘEF- COMPARTIMENT ADMINISTRARE 

ȘI INVENTARIERE PATRIMONIU 

 

        Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail la proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică a unor imobile – terenuri proprietate privată, afectate de investiția 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei 

de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani”, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până 

la data de  15.04.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
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ROMÂNIA            APROBAT 

JUDEŢUL BACĂU              PRIMAR 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                    

       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

ARHITECT SEF 

Compartiment Administrare şi Inventarierea Patrimoniului. 

NR. 126802/09.04.2021 

 

 

REFERAT 

 

 

 Având în vedere: 

 -  adresa  S.C. CRAB S.A. Bacău 1016/24.03.2021, înregistrată la Primăria 

Municipiului Bacău sub nr.122723/25.03.2021; 

 - H.C.L. nr.51/17.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza PTH pentru obiectivul de investiții ”Consolidare/amenajare și punere în siguranță 

a zonei de siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – 

Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani”; 

  - art. 44 al.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 

 - prevederile art.3, 4, 5 si 18 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 

județean și local, actualizată,  

- prevederile art.4 alin 1 și 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.53/2011 

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes național, județean și local,  

- dispozițiile art.139 alin.2, art.129 alin.2 lit.a din Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

 propunem, promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al 

Municipiului Bacău  privind : 

1. Aprobarea documentației tehnico-economică pentru declararea de utilitate 

publică de interes public local a lucrării ”Consolidare/amenajare și punere în 

siguranță a zonei de siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune 

Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna Ardeoani”, întocmită de S.C. 

MAPAMOND S.R.L. BACĂU, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea totală a investiției = 4.022.394lei fără TVA, respectiv 4.775.258,77 cu 

TVA din care C+M=3.306.275,81 lei fără TVA, 3.934.468,21 lei cu TVA, 

conform Devizului General , parte a proiectului nr.42/2019; 
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2. Aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes local 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de siguranță a zonei de 

protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna 

Ardeoani” avizat și recepționat de OCPI Bacău cu Procesul Verbal de receptie 

nr.632/2021, conform planului de situație Anexa nr.1; 

3. Declanșarea procedurii de expropriere  pentru cauză de utilitate publică a 

imobilelor afectate de coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiții 

”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de siguranță a zonei de 

protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona Masotea, comuna 

Ardeoani”, conform Anexei 2; 

4. Aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale  ale căror 

imobile  sunt afectate de coridorul de expropriere , conform anexei  2 ; 

5. Aprobarea sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele 

proprietate privată afectate de coridorul de expropriere, aferent obiectivului de 

investiții ”Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de siguranță a 

zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului – Bacău- zona 

Masotea, comuna Ardeoani”,  estimate prin raportul de evaluare întocmit de 

Cernat Bogdan-Sorin, membru ANEVAR-EPI, conform Anexei 3; 

6. Consemnarea sumelor individuale aferente într-un cont deschis pe numele 

expropriatorului- Municipiul Bacău, la dispoziția proprietarilor imobilelor 

cuprinse în lista Anexa nr.2;  

7. Mandatarea Primarului Municipiului Bacău – dl.Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

să emită Dispoziția de expropriere; 

8.  Mandatarea Primarului Municipiului Bacău – dl.Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

să constituie  Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept 

real 

 

Fată de cele prezentate, vă rog să aprobați prezentul referat și să inițiati un proiect 

de hotărâre în C.L.Bacău. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                  Compartiment Administrare si                           

IULIAN – IONEL STAN                                         Inventariere Patrimoniu                                                 

                            Daniela Năstase 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.D./N.D./DS.III-A-1/EX.2                                                                                                                                                    
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Str.Henri Coanda nr 2– 

Bacau 

J04/789/27.09.2010/ 

CUI:RO 27429315 

Capital social: 

24.047.170 lei 

COD CAEN: 3600 

Tel:0334-401.796/ Fax:0234-55.11.75 

web: www.apabacau.ro  

e-mail:manager@apabacau.ro 

Banca : BRD Bacau 

Cont:RO13BRDE040SV60027870400 

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV 
PRIVIND INVESTITIA : 

“CONSOLIDARE/AMENAJARE SI PUNERE IN SIGURANTA A ZONEI  DE PROTECTIE A 

CONDUCTEI DE ADUCTIUNE VALEA UZULUI BACAU ZONA MASOTEA, COMUNA 

ARDEOANI” 

 
In data de 01.04.2018 a avut loc in com. Ardeoani, in zona dealului Masotea  o alunecare de teren . 

Deoarece in aceasta zona este amplasata conducta de aductiune Poiana Uzului – Bacau , aceasta alunecare a 

produs  demufarea a doua tuburi de fonta cu DN 800 mm din structura conductei si intreruperea alimentarii cu 

apa a municipiului Bacau pentru o perioada de cca 7 zile.  

In vederea inlaturarii cauzelor ce au determinat aparitia acestei avarii , S.C. CRAB S.A  a efectuat 

urmatoarele demersuri : 

• Intocmire Studiu Geotehnic , conform contract 5928/05.06.2018 

• Intocmire Raport de Expertiza , conform contract 12440 / 30.10.2018 

• Intocmire Proiect Tehnic , conform contract 6536 / 07.06.2019. 

Lucrarile, asa cum sunt prevazute atat in expertiza tehnica  cat si in Proiectul Tehnic, urmaresc 

consolidarea si stabilizarea terenului prin urmatoarele solutii tehnice : asigurarea unor forte rezistive in solutia 

cu unitati de ramforsare pe baza de micropiloti,  realizarea unor drenuri de interceptie cu evacuarea controlata 

a apei spre puncte de preluare, interceptia si evacuarea controlata a apei de siroire prin canale si evacuarea 

controlata a apei spre puncte de preluare, limitarea eroziunii prin plantarea de salcam si amestec de seminte de 

plante indigene pentru stabilizare imediata a versantilor.  

Suprafata ocupata de investitie este de aproximativ 16.675 mp si include lucrari de ramforsare a 

conductei, realizare dren, canal de scurgere a apei pluviale, drum temporar de exploatare si lucrari 

hidroameliorative. Conform Certificatului de Urbanism aceasta suprafata este teren neproductiv, arabil si 

pasune, se afla in extravilanul comunei Ardeoani  si sunt aferente unui numar de 16 parcele . 

Intrucat nu s-a reusit identificarea tuturor proprietarilor de terenuri din zona afectata de lucrarile acestei 

investitii S.C. CRAB S.A a solicitat Municipiului Bacau ( in calitate de proprietar al conductei de aductiune 

apa bruta baraj Poiana Uzului – Bacau) prin adresa nr. 1206 / 07.05.2020  cu revenire  in data de 07.07.2020 

cu adresa nr. 1866 / 07.07.2020 , exproprierea pentru utilitate publica a terenurilor afectate de aceasta investitie 

. Ca raspuns  , Municipiul Bacau a solicitat prin adresa nr. 544352 din 18.08.2020 punerea la dispozitie a : 

coridorului de expropriere avizat si receptionat de catre OCPI, lista proprietarilor ai caror imobile sunt afectate 

de coridorul de expropriere precum si Raportul de evaluare a terenurilor prin evaluator ANEVAR, in vederea 

promovarii unui proiect de hotarare de Consiliul Local . 

In aceste conditii,  pentru efectuarea serviciilor de evaluare si intocmire documentatie cadastrala , S.C. 

CRAB S.A  a incheiat  contractul nr. 14195 / 03.12.2020, iar in data de 24.03.2021 prin adresa nr. 1016 s-a 

transmis Municipiul Bacau documentele solicitate pentru promovarea unui proiect de HCL. 

 Mentionam ca finantarea acestei investitii este suportatata de catre Municipiul Bacau iar documentatia 

tehnico-economica faza PTh a fost aprobata prin HCL Bacau nr. 51 din 17.03.2020. 

 

 Director General      Director Dezvoltare Programe 

   Nina Chiper       Raluca Popa 

tel:0334-401.796%2F
http://www.apabacau.ro/
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      Serviciul Investitii 

        Claudia Enescu 

 


