
Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
În conformitate cu prevederile art. 18 si art. 19 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial nr. 853 din 20.12.2010, cu modificările si 

completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 14 si art. 15 ale Hotărârii de Guvern nr. 

53/19.01.2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 01.02.2011, pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, si cu cele ale Hotărârilor Guvernului nr. 897/2020 

şi ale Hotărârii Guvernului nr. 933/06.11.2020, 

 

s-a întrunit Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real constituita in 

baza Deciziei nr. 44/15.04.2021 a Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA – DIRECȚIA 

SILVICĂ CĂLĂRAȘI (in calitate de expropriator), în componenta de mai jos: 

 

1. PRIMAR UAT Perișoru               IONEL CĂTĂLIN BUCUR 

2. REPREZENTANT Prefectura Călărași BUCIOVEANU VALENTIN 

3. REPREZENTANT O.C.P.I. Călărași  GEORGE OBÎRSEANU 

4. REPREZENTANT expropriator Av. MARILENA ENE 

5. REPREZENTANT expropriator Av. ADRIAN RAȚIU 

6. SECRETAR unitate administrativ-

teritorială              

ANDREI IULIA 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real a hotărât următoarele cu privire 

la imobilele situate în comuna Perișoru, județul Călărași, supuse exproprierii conform Hotărârii 

Guvernului nr. 897/2020 și Hotărârii Guvernului nr. 933/2020: 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 98 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020 și ale Hotărârii Guvernului nr. 933/06.11.2020, 

 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
 Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 3.492,60 lei pentru 

suprafaţa expropriată de 2.650 m.p. și în cuantum de 7.749,62 lei pentru suprafața expropriată 

de 5.880 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 23191, tarla T114/4, parcela P8 aflat în coproprietatea lui Vasile Mihai Costin și 

Vasile Marinela.   

Art. 2. Despăgubirile, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în cuantum 

de 3.492,60 lei și în cuantum de 7.749,62 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriaților Vasile Mihai Costin și Vasile Marinela la CEC BANK S.A. 

şi vor fi eliberate în condiţiile legii. 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 99 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

 Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 12.362,48 lei pentru 

suprafaţa expropriată de 9.380  m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, 

identificat prin număr cadastral 362, tarla T167/1, parcela P1, aflat în coproprietatea lui Benga 

Vasilica, Gurau Janeta Petronela și Opriș Dumitru.   

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de 12.362,48 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriaților Benga Vasilica, Gurau Janeta Petronela și Opriș Dumitru la CEC 

BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 
 
 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 100 din 09.06.2021  



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 840,46 lei pentru suprafața 

de 638 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 22112, tarla 167/2/1, parcela P7/1 și 12.494,28 lei pentru suprafaţa expropriată de 

9.480  m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 22141, tarla T167/2/1, parcela P7/2, aflat în proprietatea Societății ILYA AGRO 

S.R.L..   

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de 840,46 lei și de 12.494,28 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un 

cont bancar deschis pe numele expropriatului Societatea ILYA AGRO S.R.L. la CEC BANK S.A. 

şi vor fi eliberate în condiţiile legii.  

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 101 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 55,35 lei pentru suprafața 

de 42 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 250, tarla 167/2/1, parcela P7/2, aflat în proprietatea lui Selea Stan.   

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de 55,35 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Selea Stan la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 102 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

 Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 60,63 lei pentru suprafața 

de 46 m.p. și 18.050,81 lei pentru suprafața de 13.696 m.p. din terenul situat în comuna 

Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr cadastral 213/5/2, tarla 167/2, parcela P12, 

aflat în coproprietatea lui Budileanu Dio-Cezar, Budileanu Elena, Budileanu Octavian Tiberiu și a 

lui Bălănescu Lidia. 

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de 60,63 lei și 18.050,81 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriaților Budileanu Dio-Cezar, Budileanu Elena, Budileanu 

Octavian Tiberiu și Bălănescu Lidia la CEC BANK S.A. şi vor fi eliberate în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 103 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 3.321,26 lei pentru 

suprafața de 2.520 m.p. și 3.147,29 lei pentru suprafața de 2.388 m.p. din terenul situat în 

comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr cadastral 182/1, 182/2, 182/3, tarla 

166/1, parcela P1, aflat în proprietatea lui Carpen N. Nicolae. 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  3.321,26 lei și 3.147,29 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriatului Carpen N. Nicolae la CEC BANK S.A. şi vor fi eliberate 

în condiţiile legii.  

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 104 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 4.550,92 lei pentru 

suprafața de 3.453 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

număr cadastral 371, tarla 166/1, parcela P2, aflat în proprietatea lui Carpen N. Gheorghe. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  4.550,92 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriatului Carpen N. Gheorghe la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile 

legii.  

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 105 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 2.385,51 lei pentru 

suprafața de 1.810 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

număr cadastral 246, tarla 166/1, parcela P3, aflat în proprietatea persoanei fizice Soare 

Alexandra. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  2.385,51 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriatului Soare Alexandra la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 106 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirilor în cuantum de 1.528,84 lei pentru 

suprafața de 1.160 m.p. și 2.248,44 lei pentru suprafața de 1.706 m.p. din terenul situat în 

comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr cadastral 240, tarla 166/1, parcela P4, 

aflat în proprietatea lui Linea Emil, Albu Ștefania și Nanu Ana. 

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  1.528,84 lei și 2.248,44 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriaților Linea Emil, Albu Ștefania și Nanu Ana la CEC BANK 

S.A. şi vor fi eliberate în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 107 din 09.06.2021  

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020,  



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 8.054,07 lei pentru 

suprafața de 6.111 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 185, tarla 166/1, parcela P5, aflat în proprietatea persoanelor fizice 

Ploeșteanu Valentina și Stîngă Rodica. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  8.054,07 lei va fi reconsemnată într-un cont bancar deschis pe numele actualilor 

proprietari, întrucât inițial a fost consemnată, la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele foștilor proprietari Radu Argentina, Tache Constantin, Ploieșteanu Afroda, Tache 

Iustin și Tache Maria la CEC BANK S.A. Din documentele depuse de către Ploeșteanu 

Valentina, respectiv Sentința nr. 1452/08.05.2007 pronunțată de Judecătoria Călărași în dosar 

nr. 4700/202/2006 și din Planul de amplasament și delimitare a imobilului, scara 1:2000 realizat 

de KOMORA ENGINEERING S.R.L. rezultă că actuali proprietari ai imobilului identificat prin 

numărul cadastral 185, tarla 166/1, parcela P5, situat în comuna Perișoru, județul Călărași sunt 

Ploeșteanu Valentina și Stîngă Rodica. Persoanele îndreptățite să solicite și să ridice 

despăgubirea în cuantum total de 8.054,07 lei sunt Ploeșteanu Valentina și Stîngă Rodica, 

despăgubire împărțită astfel: suma de 7,536.11 lei revine proprietarului Ploeșteanu Valntina 

și suma de 517.96 lei revine proprietarului Stîngă Rodica. 

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 108 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 9.882,08 lei pentru 

suprafața de 7.498 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 286, tarla 166/1, parcela P6, aflat în proprietatea persoanelor fizice 

Petculescu Diana, Dobrovolschi Natalia Marilena și Goleanu Gabriel. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  9.882,08 lei va fi reconsemnată într-un cont bancar deschis pe numele actualilor 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
proprietari, întrucât inițial a fost consemnată, la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele fostului proprietar Petculescu Vasile la CEC BANK S.A. Din documentele depuse de 

către Goleanu Gabriel, anume Sentința civilă nr. 9200 din 14.11.2007 pronunțată de Judecătoria 

Sectorului 2 București în dosar nr. 47/300/2002, Certificatului de moștenitor nr. 06/31.03.2017 

emis de Notar public Cătălina Elena Vonica și, având în vedere Planul de amplasament și 

delimitare a imobilului, scara 1:2000 realizat de KOMORA ENGINEERING S.R.L. cu privire la 

suprafețele afectate de coridorul de expropriere, rezultă că actuali proprietari ai imobilului 

identificat prin numărul cadastral 286, tarla 166/1, parcela P6, situat în comuna Perișoru, judeţul 

Călăraşi sunt Dobrovolschi Natalia Marilena, Goleanu Gabriel și Petculescu Diana. Persoanele 

îndreptățite să solicite și să ridice despăgubirea în cuantum total de 9.882,08 lei sunt 

Dobrovolschi Natalia Marilena, Goleanu Gabriel și Petculescu Diana, după cum urmează: 

suma de 4,610.23 lei revine proprietarului Petculescu Diana, iar suma totală de 5,271.85 lei 

se împarte astfel: 2,635.925 lei revine proprietarului Dobrovolschi Natalia Marilena și 

2,635.925 lei revine proprietarului Goleanu Gabriel. 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 109 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 5.115,01 lei pentru 

suprafața de 3.881 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

număr cadastral 20299, tarla 166/1, parcela P7, aflat în proprietatea lui Roșu Mircea, Roșu 

Dragoș și Roșu Loredana. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  5.115,01 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriaților Roșu Mircea, Roșu Dragoș și Roșu Loredana la CEC BANK S.A. şi 

va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
nr. 110 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirilor în cuantum de 152,88 lei pentru 

suprafața de 116 m.p. și 4.259,65 lei pentru suprafața de 3.232 m.p. din terenul situat în comuna 

Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr cadastral 205/3, tarla 166/1, parcela P7, aflat 

în proprietatea lui Negruvodă Pavel. 

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  152,88 lei și 4.259,65 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriatului Negruvodă Pavel la CEC BANK S.A. şi vor fi eliberate 

în condiţiile legii.  

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 111 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 1.759,48 lei pentru 

suprafața de 1.335 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

număr cadastral 268, tarla 166/1, parcela P8, aflat în proprietatea lui Ipate Nicolae. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  1.759,48 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriatului Ipate Nicolae la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 112 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 4.171,35 lei pentru 

suprafața de 3.165 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

număr cadastral 193, tarla 166/1, parcela P9, aflat în coproprietatea lui Bucur Corneliu-Ilie, 

Bucur Gheorghe și Bucur Dumitru-Marian. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  4.171,35 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriaților Bucur Corneliu-Ilie, Bucur Gheorghe și Bucur Dumitru-Marian la 

CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 113 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 3.147,29 lei pentru 

suprafața de 2.388 m.p. și 4.800,02 lei pentru suprafața de 3.642 m.p. din terenul situat în 

comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr cadastral 233, tarla 166/1, parcela 

P10, aflat în proprietatea persoanelor fizice Stănescu Laurenția, Stănescu Dorina și Stănescu 

Adrian. 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  3.147,29 lei și 4.800,02 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriaților Stănescu Laurenția, Stănescu Dorina și Stănescu 

Adrian la CEC BANK S.A. şi vor fi eliberate în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 114 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 394,07 lei pentru suprafața 

de 299 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, fără număr cadastral, tarla 

166/1, parcela P11, aflat în proprietatea Comisiei Locale de Fond Funciar a comunei Perișoru. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  394,07 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Comisia Locală de Fond Funciar a comunei Perișoru la CEC BANK 

S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 115 din 09.06.2021  

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 33.691,07 lei pentru 

suprafața de 25.563 m.p. din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
numărul cadastral 21743, tarla T154, parcela P646/1, aflat în proprietatea Universității de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  33.691,07 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriatului Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară la CEC 

BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 116 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirilor în cuantum de 1.615,82 lei pentru 

suprafața de 1.226 m.p. din imobilul cu numărul cadastral 22828, situat în comuna Perișoru, 

tarlaua T155, parcela P1, în cuantum de 2.560,80 lei pentru suprafața de 1.943 m.p. din imobilul 

cu numărul cadastral 23448, situat în comuna Perișoru, tarlaua T155, parcela P2, în cuantum de 

1.831,97 lei pentru suprafața de 1.390 m.p. din imobilul cu numărul cadastral 23411, situat în 

comuna Perișoru, tarlaua T155, parcela P3, în cuantum de 1.086,00 lei pentru suprafața de 824 

m.p. din imobilul cu numărul cadastral 22816, situat în comuna Perișoru, tarlaua T155, parcela 

P5, în cuantum de 1.049,10 lei pentru suprafața de 796 m.p. din imobilul cu numărul cadastral 

22815, situat în comuna Perișoru, tarlaua T155, parcela P6, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice Moraru Gheorghe și Moraru Olga. 

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  1.615,82 lei, 2.560,80 lei, 1.831,97 lei, 1.086,00 lei și 1.049,10 lei au fost 

consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe numele expropriaților Moraru 

Gheorghe și Moraru Olga la CEC BANK S.A. şi vor fi eliberate în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 117 din 09.06.2021  

 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirilor în cuantum de 1.709,40 lei pentru 

suprafața de 1.297 m.p. din imobilul cu numărul cadastral 23449, situat în comuna Perișoru, 

tarlaua T155, parcela P2, aflat în proprietatea persoanelor fizice Moraru Gheorghe și Moraru 

Olga. 

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de 1.709,40 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele fostului proprietar Bica Marin la CEC BANK S.A., urmând să fie reconsemnate pe 

numele actualilor proprietari. În urma analizei documentelor de către Comisia de verificare a 

dreptului de proprietate ori a altui drept real, respectiv a Contractului de vânzare-cumpărare 

autentificat sub nr. 1331 din 21.04.2004 de Notar Public Popa Didina, persoanele fizice Moraru 

Gheorghe și Moraru Olga sunt titularii dreptului de proprietate. Persoanele îndreptățite să 

solicite și să ridice despăgubirea în cuantum total de 1.709,40 lei sunt Moraru Gheorghe și 

Moraru Olga, care au făcut dovada calității lor în fața Comisiei de verificare a dreptului de 

proprietate ori a altui drept real, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 255/2010. 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 118 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirilor în cuantum de 105,44 lei pentru 

suprafața de 80 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 348, tarla T155, parcela P7 și 458,65 lei pentru suprafața de 348 m.p. din 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin numărul cadastral 347, tarla 

T155, parcela P7, aflate în proprietatea lui Luncașu V. Ion. 

Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  105,44 lei și 458,65 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriatului Luncașu V. Ion la CEC BANK S.A. şi vor fi eliberate în 

condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 119 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 26,36 lei pentru suprafața 

de 20 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 355, tarla 155, parcela P6, aflat în proprietatea lui Stanciu Gheorghe. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  26,36 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Stanciu Gheorghe la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 120 din 09.06.2021  

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 20.192,50 lei pentru 

suprafața de 15.321 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 20240, tarla 155, parcela P8, aflat în proprietatea lui Stoica Mihaela Adina 

și Stoica Ioan. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  20.192,50 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriaților Stoica Mihaela Adina și Stoica Ioan la CEC BANK S.A. şi va fi 

eliberată în condiţiile legii.  

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 121 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 264,91 lei pentru suprafața 

de 201 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin numărul 

cadastral 23576, tarla 155, parcela P9, aflat în proprietatea lui Georgescu Mihaela Gina. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  264,91 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Georgescu Mihaela Gina la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile 

legii. În urma analizării documentelor de către Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori 

a altui drept real, respectiv a Actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1347/13.10.2016 de 

Notar Public Stan Mirela, în copie legalizată și a Titlului de proprietate nr. 123271 din 07.06.2002 

emis de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din 

Călărași, persoana fizică Georgescu Mihaela Gina este titularul dreptului de proprietate, aceasta 

dobândit deplina și exclusiva proprietate a imobilului situat în tarla 155, parcela P9 din comuna 

Perișoru, județul Călărași. Astfel, persoana îndreptățită să solicite și să ridice despăgubirea în 

cuantum total de 264,91 lei este Georgescu Mihaela Gina. 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
nr. 122 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 7.710,08 lei pentru 

suprafața de 5.850 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 265, tarla 159/2, parcela P1, aflat în proprietatea persoanei fizice 

Călineanu Petra. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  7.710,08 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriatului Călineanu Petra la CEC BANK S.A.. Prin Antecontractul de vânzare 

autentificat sub nr. 611 din 08.02.2018 de Notar Public Țuțuianu Dana Cristina nu a operat 

transferul dreptului de proprietate către societatea Eco Fruct S.R., astfel că, persoana 

îndreptățită să solicite și să ridice despăgubirea în cuantum total de 7.710,08 lei este 

Călineanu Petra. 

 
EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 123 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirilor în cuantum de 32.540,48 lei pentru 

suprafața de 24.690 m.p. și 10.447,49 lei pentru suprafața de 7.927 m.p. din terenul situat în 

comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin numărul cadastral 227, tarla T158/1, parcela 

P3.  



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 2. Despăgubirile, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  32.540,48 lei și 10.447,49 lei au fost consemnate la data de 03.02.2021, într-un 

cont bancar deschis pe numele expropriatului Bugheci Doina Constanța la CEC BANK S.A. şi 

vor fi eliberate în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 124 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 1.896,55 lei pentru 

suprafața de 1.439 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 199, tarla 158/1, parcela P2, aflat în proprietatea persoanelor fizice Vladu 

Maria, Pandea Maria, Marin Viorica, Pandea Elena, Pandea Gheorghe și Berciu Constanța. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  1.896,55 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriaților Vladu Maria, Pandea Maria, Marin Viorica, Pandea Elena, Pandea 

Gheorghe și Berciu Constanța la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 125 din 09.06.2021  

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 532,46 lei pentru suprafața 

de 404 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 202, tarla 158/1, parcela P1, aflat în proprietatea lui Pandea Maria. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  532,46 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Pandea Maria la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 127 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

933/06.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 20.470,59 lei pentru 

suprafața de 15532 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 376/2, tarla 114/4, parcela P4, aflat în proprietatea lui Călinescu Elena. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  20.470,59 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriatului Călinescu Elena la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 128 din 09.06.2021  

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

933/06.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 778,92 lei pentru suprafața 

de 591 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin numărul 

cadastral 196, tarla 114/4, parcela P1, aflat în proprietatea lui Screca Dumitru. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  778,92 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Screca Dumitru la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 129 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

933/06.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 780,23 lei pentru suprafața 

de 592 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin numărul 

cadastral 274, tarla 114/4, parcela P2, aflat în proprietatea lui Ciobanu Victoria. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  780,23 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Ciobanu Victoria la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 130 din 09.06.2021  

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

933/06.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 9.677,80 lei pentru 

suprafața de 7343 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 

numărul cadastral 277, tarla 114/4, parcela P3, aflat în proprietatea persoanelor fizice 

Bucioveanu Mihaela, Krizboi Stănuța, Drăgan Filofteia și Drăgan Laurențiu Nicușor. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  9.677,80 lei va fi reconsemnată într-un cont bancar deschis pe numele actualilor 

proprietari, întrucât inițial a fost consemnată, la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele foștilor proprietari, Roșu Georgeta și Drăgan Aurelian, la CEC BANK S.A. Din 

documentele depuse de moștenitorii defuncților Roșu Georgeta și Drăgan Aurelian, respectiv 

Certificatul de moștenitor nr. 153 din data de 18.08.2010 emis de Notar public Chiru Maria-Dana, 

Certificatul suplimentar de moștenitor nr. 9/08.03.2021 emis de Notar Public Barbaresso Crina-

Beatrice, Act de partaj voluntar autentificat sub nr. 1269/28.03.2003 de Notar public Mitache 

Iuliana Adriana, Încheiere de rectificare nr. 37/12.11.2020 emis de Notar public Mitache Iuliana 

Adriana și din Planul de amplasament și delimitare a imobilului, scara 1:1000 realizat de 

KOMORA ENGINEERING S.R.L cu privire la suprafețele afectate de coridorul de expropriere, 

rezultă că actuali proprietari ai imobilului identificat prin număr cadastral 277, tarlaua T114/1, 

parcela P3, situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi sunt Bucioveanu Mihaela, Krizboi 

Stănuța, Drăgan Filofteia și Drăgan Laurențiu Nicușor. Persoanele îndreptățite să solicite și să 

ridice despăgubirea în cuantum total de 9.677,80 lei sunt Bucioveanu Mihaela, Krizboi Stănuța, 

Drăgan Filofteia și Drăgan Laurențiu Nicușor, după cum urmează: suma de 4,921.27 lei revine 

proprietarului Krizboi Stănuța, iar suma totală de 4,756.53 lei se împarte astfel: 1,189.13 lei 

revine proprietarului Drăgan Filofteia, 1,783.70 lei revine proprietarului Bucioveanu 

Mihaela și 1,783.70 lei revine proprietarului Drăgan Laurențiu Nicușor. 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 131 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

933/06.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 20.888,38 lei pentru 

suprafața de 15.849 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin 



Expropriator: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA  

DIRECȚIA SILVICĂ CĂLĂRAȘI 

Strada General Constantin Pantazi nr. 2, Călărași, județul Călărași 

Proiectul: „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile km 111 + 355 - 

111 + 530, 111 + 640 - 114 + 000, 114 + 095 - 114 + 250, 114 + 350 - 115 + 710, 115 + 750 - 115 

+ 970, 116+070-116+148, 118+212-118+526, 118+528-119+343, 119+477-119+600, 119+700-

120+628, 120+636-120+970, 120+979-121+990, 122+078-122+270, 122+390-122+439, 

122+448-122+944, 123+025-123+216, 123+232-124+049, 124+056-124+387”;  

 

 
numărul cadastral 298/2/2, tarla 114/4, parcela P5, aflat în coproprietatea lui Iordache Anghel, 

Voicu Iana, Ion Maria, Iordache Răducan și Iordache Tache. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  20.888,38 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis 

pe numele expropriaților Iordache Anghel, Voicu Iana, Ion Maria, Iordache Răducan și 

Iordache Tache la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 

nr. 132 din 09.06.2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 

14, art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

897/03.11.2020, 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se dispune acordarea despăgubirii în cuantum de 137,07 lei pentru suprafața 

de 104 m.p din terenul situat în comuna Perișoru, judeţul Călăraşi, identificat prin număr 

cadastral 21930, tarla 155, parcela P4, aflat în proprietatea lui Ilie Alexandru. 

Art. 2. Despăgubirea, stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, în 

cuantum de  137,07 lei a fost consemnată la data de 03.02.2021, într-un cont bancar deschis pe 

numele expropriatului Ilie Alexandru la CEC BANK S.A. şi va fi eliberată în condiţiile legii.  

 


