
HOTÃRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii 

„Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – 

Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa” 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al 

art. 2 alin. (3) lit. d1) şi al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / 

Staţia 400/220/110 kV Reşiţa”, prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se realizează din 
surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., 
precum şi din alte surse legal constituite, iar de la bugetul de stat se alocă prin bugetul 
Ministerului  Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sumele aferente 
despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a 
obiectivului de investiţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform 
programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 

Art 3. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea 

de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 400/220/110 

kV Reşiţa” prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de 

fezabilitate. 

 Art. 4 – (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea 

la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 

400/220/110 kV Reşiţa”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, 



Comerţului ºi Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei 

Electrice „Transelectrica” S.A. 

           (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii 

potrivit alin. (1), situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Reşiţa, în apropriere de 

Drumul Naţional DN 58 Reşiţa - Caransebeş, amplasate în partea de sud a Staţiei de 400/220/110 

kV Reşiţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente 

despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Sumele individuale estimate de către expropriator pe baza unui raport de 

evaluare, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al obiectivului de  investiţii, situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Reşiţa, 

în apropriere de Drumul Naţional DN 58 Reşiţa - Caransebeş, amplasate în partea de sud a 

Staţiei de 400/220/110 kV Reşiţa, sunt în cuantum total de 38.369,00 lei şi sunt alocate de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului ºi Relațiilor cu Mediul de 

Afaceri, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 

339/2015, la capitolul 81.01 "Combustibili și energie", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 

55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".  

Art. 6 - Suma totală prevăzută la art. 5 se virează de către Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei 

Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”  S.A. la dispoziţia proprietarilor de 

imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 4 alin. (1), în vederea efectuării 

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. 

Art. 7 - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” 

S.A. răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care 

constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise 

în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei 

alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Art. 8 - Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea 

de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 400/220/110 

kV Reşiţa” şi lista imobilelor proprietate privată ce urmează a fi expropriate se aduc la cunoştinţă 



publică prin afişare la sediile consiliilor locale respective şi prin afişare pe pagina proprie de 

internet a expropriatorului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 255/2010 

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

interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 9 - Anexele nr.  1 - 3 fac  parte  integrantă   din  prezenta 

hotărâre.  
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