
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea Anexei nr.2  din Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr.92/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere  a unor imobile – 
terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 
,,Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional ,,George 

Enescu,, Bacău – zona de protecție Sistem ILS de categoria II pe direcția 16,, 
 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna iunie 2020; 
Având în vedere prevederile art.32 alin.(3) din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare și 
Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.92/2020 privind declanșarea procedurilor de 
expropriere  a unor imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică ,,Creșterea gradului de siguranță și securitate la 
Aeroportul Internațional ,,George Enescu,, Bacău – zona de protecție Sistem ILS de 
categoria II pe direcția 16,,; 

Văzând Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bacău 
nr.8760 din 03.06.2020, Raportul comun al Direcției tehnic investiții și lucrări publice, 
al Direcției economice si managementul calităţii, al Direcției juridice şi administrație 
publică locală  și al Structurii Arhitect Șef nr.8761 din 03.06.2020, precum și avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău; 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.f), al art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la 
dispozițiile art.139 alin.(2) și al art. 196 alin.(1), lit.a) din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 – Tabelul cu imobilele proprietate 
privată expropriate în condițiile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Consiliului Județean 
Bacău nr.92/28.05.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere  a unor 
imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 
publică ,,Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional 
,,George Enescu,, Bacău – zona de protecție Sistem ILS de categoria II pe direcția 16,,. 



Art.2. Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, înlocuiește de drept 
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.92/28.05.2020 privind 
declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile – terenuri proprietate privată 
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Creșterea gradului de 
siguranță și securitate la Aeroportul Internațional ,,George Enescu,, Bacău – zona de 
protecție Sistem ILS de categoria II pe direcția 16,,. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr.92/28.05.2020 
rămân neschimbate.  

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi 
va fi făcută publică, în condiţiile legii. 
            

     
 
   PREŞEDINTE, 
Sorin BRAȘOVEANU                                            Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI     

     dr. Elena Cătălina ZARĂ 
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