COMPANIA NA TIONALA DE CAI FERA TE „ CFR " - S.A.

In temeiul art. 2, alin. (3) si art. 18 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauzS de
utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 14 alin. 1 din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Deciziei de expropriere nr.
1/1050/25.02.2013, H.G. nr. 832/2012, privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Reabilitarea
liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte components a Coridorului IV paneuropean pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h" - sectiunea: Frontiera - Curtici - Arad - km 614
(tronsonul 1), H.G. nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A.
prin reorganizarea SocietStii Nationale a CSilor Ferate Romane, cu modificarile si completarile
ulterioare, in baza HotSrarii Consiliului de Administrate, nr. 10 din 16.04.2013, emisa in conformitate
cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativS a
intreprinderilor publice, prin care domnul Micu George este numit in functia de Director General al
Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A., se emite:
DECIZIA
de constituire a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real si
acordarea despagubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, in vederea realizarii lucrarii de
utilitate publica, "Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte components a
Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h" sectiunea: Frontiera - Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1), U.A.T Curtici, judetul Arad

Art.l. Se aprobS constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real si
acordarea despSgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, in vederea realizarii lucrSrii de utilitate
publics, "Reabilitarea liniei c.f. Frontiers - Curtici - Simeria, parte components a Coridorului IV
paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maximS de 160 km/h" - sectiunea: Frontiers Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1), U.A.T Curtici, judetul Arad, in urmStoarea components:

Membrii titulari
Presedinte: - Nicolae A. ANITEI - Primarul Orasului Curtici
Membrii: - Traian N E A G U - consilier juridic - C N C F " C F R " - S.A.,
- Eugen MOISESCU - consilier juridic - C N C F " C F R " - S.A.,
- Gheorghe - Gabriel CRISAN - reprezentantul Institutiei Prefectului - Judetul Arad,
- Marcel SCHMIDT - reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate ImobiliarS Arad
Secretar: - loan N A G Y
Membrii supleanti
Presedinte: - Petru MILOACA - Viceprimarul Orasului Curtici
Membrii: - loan RONCOV - consilier juridic, CNCF " C F R " - S.A.,
- Mihaela V A T - consilier juridic, CNCF " C F R " - S.A.,
- Emilia PINTEA - reprezentantul Institutiei Prefectului - Judetul Arad,
- Paula MORUZI - reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate ImobiliarS Arad

Art.2. (1) Comisia prevazuta la art. 1 isi va desfasura activitatea la sediul consiliului local al orasului
Curtici, in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile
si completarile ulterioare si H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezenta Decizie se va aduce la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea unui anunt, intrun ziar local, cat sj prin afisarea la sediul consiliului local al orasului Curtici si pe pagina proprie de
internet, www.cfr.ro, sectiunea exproprieri.
(3) Comisia isi va Tncepe activitatea in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei Decizii intr-un
ziar local.
(4) Sedintele Comisiei prevazute la art. 1, se vor tine zilnic, pana la data la care vor fi emise si
comunicate, potrivit legii, toate hotararile de acordare a despagubirilor pentru imobilele supuse
exproprierii.
Art.3. A r t . 3 Directorial General al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A., prin Directia
Management Proiecte Europene, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii si Exproprieri, Direcfia
Asistenta Juridica si Resurse Umane §i membrii Comisiei vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art. 4 La data intrarii in vigoare a prezentei Decizii se abroga Decizia de constituire a Comisiei de
verificare a dreptului de proprietate nr. 1/1222 din data de 04.03.2013.
Prezenta decizie contine 2 pagini, fund redactata in doua exemplare originale.

DIRECTOR GENERAL,
GEOtfCE MICU
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