
Şedinţa publică din 18 iunie 2015, ora 9 

 

 

1.  Dosar nr.1232D/2014 

 

 

- EM PRIME CONSTRUCT 

S.R.L. București 

*** 

-  Consiliul Județean Giurgiu 

-  ALPHA CONSULT AND 

ENGINEERING S.R.L. București 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.I pct.4 (art.2711 și art.2722) 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de  
lucrări publice și a contractelor 
de concesiune de servicii 
 

2.  Dosar nr.1340D/2014 

 

 

- Schiau Nicolae Ioan 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu  

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile   

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

 

3.  Dosar nr.1341D/2014 

 

 

 

- Niță Valerică 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Serviciul Fiscal Orășenesc Avrig  

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile     

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

 

4.  Dosar nr.1342D/2014 

 

  

 

 - Topârcean Maria 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Serviciul Fiscal Orășenesc Săliște  

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile     

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

5.  Dosar nr.1343D/2014 

 

  

- PIC PROCESS 
IMPROVEMENT 
CONSULTING S.R.L. Sibiu 

*** 
- Administrația Fondului pentru 
Mediu 
- Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Sibiu  
- Biroul Executorului Judecătoresc 
Cruduleci Horațiu Vasile     

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 
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6.  Dosar nr.1344D/2014 

 

  

- Sîrbu Silviu 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu  

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile     

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

7.  Dosar nr.1417D/2014 

 

 

- Popa Silviu 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu  

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile     

     

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

8.  Dosar nr.1442D/2014 

 

  

- ZIAN LOGISTIC S.R.L. 

Sibiu 

*** 

- Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Brașov 

- Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Brașov,  

prin Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu 

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile     

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

9.  Dosar nr.1443D/2014 

 

  

- Comăniciu Ioan Ciprian 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu  

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile     

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

10.  Dosar nr.1444D/2014 

 

 

- Dragoman Simion 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu 

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile   

   

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare  
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11.  Dosar nr.1445D/2014 

 

 

- Ignat Claudiu Nicolae 

*** 

- Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu 

- Biroul Executorului Judecătoresc 

Cruduleci Horațiu Vasile   

   

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.XV alin.(4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative și alte măsuri fiscal-

bugetare 

12.  Dosar nr.129D/2015 

 

 

- Editura Tudor Arghezi Bilete 

de Papagal S.R.L.  

*** 

-  Oficiul de Stat pentru Invenții  

și Mărci 

-   PROFIPET S.R.L. Ploiești 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.47 alin.(3) din Legea 

nr.84/1998 privind mărcile și 

indicațiile geografice 

 

13.  Dosar nr.168D/2015 

 

 

- Marosul Gheorghe 

*** 

-   Administrația Fondului pentru 

Mediu 

- Agenția Națională de 

Administrare Fiscală – Direcția 

Generală Regională a Finanțelor 

Publice Timișoara 

- Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Caraș-Severin  

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.9 alin.(1) și (3) din Legea 

nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ 

 

14.  Dosar nr.354D/2015 

 

 

- Copăcel Mircea 

*** 

- Bîrsan Mioara 

- Croitoru Eugenia 

- Dudău Florel 

- Oae Ana 

- Tudor Mihaela 

   

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.3, art.4, art.5 și art.9 in 

Legea nr.17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan și 

de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind 

privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în 

administrare terenuri 

proprietate publică și privată a 

statului cu destinație agricolă 

și înființarea Agenției 

Domeniilor Statului 

 

15.  Dosar nr.667D/2015 

 

  

  

- Sindicatul Liber din 

Învățământ Satu Mare, 

în numele și pentru membrul 

de sindicat  Ruști Ramona 

*** 

- Colegiul Național  

„Mihai Eminescu” Satu Mare 

- Excepţia de neconst. a disp. 

Legii nr.63/2011 privind 

încadrarea și salarizarea în 

anul 2011 a personalului 

didactic și didactic auxiliar din 

învățământ 
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16.  Dosar nr.704D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Moroșan Victor Emil 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

17.  Dosar nr.705D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Știrban Aglaia 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

18.  Dosar nr.706D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Poroch Domnica 

- Poroch Ilie 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

19.  Dosar nr.707D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A.  

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 
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- Monacu Elena 

- Monacu Vasile 

 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

20.  Dosar nr.708D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A.  

*** 

- ORIENT TIENDA S.R.L. 

Suceava 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

21.  Dosar nr.709D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Iriciuc Artimizia 

- Iriciuc Radu 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

22.  Dosar nr.710D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Berari Didina 

- Păcurariu Dan Damian 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 
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23.  Dosar nr.711D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Reuț Ioan 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

24.  Dosar nr.712D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Parohia Șcheia 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

25.  Dosar nr.713D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Țobîcă Ioan 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

26.  Dosar nr.714D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Ivașec Magdalina 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 
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expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

27.  Dosar nr.715D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A.  

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Bondari Constantin 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

28.  Dosar nr.716D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Ipotești, prin primar 

- Comuna Ipotești, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Senciuc (fost Papuc) Adrian 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

29.  Dosar nr.717D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Funaru Rodica 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 
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30.  Dosar nr.718D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Ipotești, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Axante Maria 

- Gireada Stela 

- Sainiuc Ioan 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

31.  Dosar nr.719D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Sofrone Corina 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

32.  Dosar nr.720D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Diaconu Lina 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

33.  Dosar nr.721D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
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- Crasi Eufrozina Elena 

- Crasi Nicolaie 

 

data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

34.  Dosar nr.722D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Măriuța Aurel 

- Măriuța Doina Elena 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

35.  Dosar nr.723D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Moroșan Genoveva Elena 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

36.  Dosar nr.724D/2015 

 

  

- Curtea de Apel Timișoara – 

Secția I civilă, din oficiu 

*** 

- AGRICOLA ALBA S.R.L. 

Dumbrava 

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România S.A. – 

Direcția Regională de Drumuri și 

Poduri Timișoara 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 



10 
 

37.  Dosar nr.744D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Maerean Vasile Mugurel 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

38.  Dosar nr.745D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Solomon Brândușa,  

prin mandatar Andriciuc Lucia 

- Solomon Sorin,  

prin mandatar Andriciuc Lucia 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

39.  Dosar nr.746D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A.  

*** 

- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Găitan (fostă Toma) Raluca 

Maria 

- Toma Ioan 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 
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40.  Dosar nr.747D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Ignat Cristinel 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.22 alin.(3) din Legea 
nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes national, județean și 
local, raportate la sintagma „la 
data întocmirii raportului de 
expertiză”, cuprinsă în 
dispozițiile art.26 alin.(2) din 
Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică 
 

41.  Dosar nr.748D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Antonesei Emilia Florentina 

- Antonesei Marius Mihai 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

42.  Dosar nr.749D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Bucaciuc Ilie 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

43.  Dosar nr.769D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 
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- Comuna Șcheia, prin primar – 

Comisia de Verificare a 

Drepturilor de Proprietate și 

Acordare a Despăgubirilor  

- Păstrăv Constantin 

- Păstrăv Maria Rodica 

 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

44.  Dosar nr.770D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Gavrilovici Constantin 

- Gavrilovici Constantin 

(poreclit Chirisău) 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

45.  Dosar nr.787D/2015 

 

  

- Curtea de Apel Timișoara – 

Secția I civilă, din oficiu 

*** 

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Timișoara 

- Cozilec Ioan 

- Cozilec Voichița 

- Icobescu (Iacobescu) Vasile 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

46.  Dosar nr.811D/2015 

 

  

- Curtea de Apel Cluj –  

Secția I civilă, din oficiu 

*** 

- Selăgean Ioan 

- Selăgean Valeria Rodica 

- Județul Cluj,  

prin Consiliul Județean Cluj 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local 
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47.  Dosar nr.874D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Grigoraș Aurelia 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

48.  Dosar nr.938D/2015 

 

  

- Statul român, prin Compania 

Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din 

România S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și 

Poduri Iași 

*** 

- Bilan Rodica Elena 

- Spătar Lazăr Fănel 

 

- Excepţia de neconst. a disp. 

art.22 alin.(3) din Legea 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes national, județean și 

local, raportate la sintagma „la 

data întocmirii raportului de 

expertiză”, cuprinsă în 

dispozițiile art.26 alin.(2) din 

Legea nr.33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

 

 

 
Grefier şef, 

                                                       Mihaela Matache 

 


