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 GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

       
 

 

   HOTĂRÂRE 

 

pentru realocarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 

interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă - 

Otopeni (Magistrala 6.  1 Mai - Otopeni)", precum și suplimentarea acesteia pe anul 2022, 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, aprobarea listei imobilelor 

proprietate publică a statului și schimbarea titularului dreptului de administrare, precum și 

aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac 

parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), (11) lit. a) 

și b) art. 8 alin. (3), art. 9 alin (8), al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. I. – (1) Se aprobă realocarea pe anul 2022 a sumei de 62.825.925 lei prevăzute ca justă 

despăgubire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de 

expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri 

Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", în vederea efectuării plăţii aferente despăgubirii 

unor imobile cuprinse în anexa nr. 1 la această hotărâre, în condiţiile legii. 

 

     (2) Se aprobă suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017, cu suma totală de  52.266,6 mii lei, în vederea 

efectuării plăţii aferente despăgubirii unor imobile cuprinse în anexa nr. 1 la această hotărâre, în 

condiţiile legii. 

 

     (3) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 

nr. 317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturiˮ, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020ˮ, articolul 58.03 „Programe din Fondul de 

Coeziune” – FC și titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 02.34 

”Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la metrou”. 

 

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 

interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni 

(Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 567 din 17 iulie 2017, se 

modifică și se completează, după cum urmează: 
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1.  Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

2. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4 având cuprinsul 

prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre. 

 

3.  Art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 7 – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

Art. III. – (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor 

proprietate privată prevăzute la art. II pct. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes național „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri 

Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)“ situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 496/2017, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii, prin Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A. 

 

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

potrivit alin. (1), situate pe raza Municipiului București, Sector 1 și Otopeni, din județul Ilfov, 

proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în 

anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din 

coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, 

precum și schimbarea titularului dreptului de administrare al acestora în favoarea reprezentantului 

expropriatorului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-

teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform 

Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

Art. IV. - (1) Sumele aprobate potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor 

despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

     (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Metrorex S.A., în termen 

de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 

alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 

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

prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate 

privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, 

situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017, în vederea efectuării plății 

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  
 

 Art. V. - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin  Metrorex S.A. răspunde de realitatea 

datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a 

sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în 

documentele care au stat la baza stabilirii acesteia. 

 

 Art. VI. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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