
PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

ID Vll.A.5 

HOTĂRÂREA NR. „„„„„„„ • / 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de;fnvestiţii 
" Reabilitare strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu, aprobarea coridorului de expropriere şi 
a declanşării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în 

vederea realizării obiectivului 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ..... „ .2022, 
Analizând : 
-referatul de aprobare nr. 9226/08.02.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu, a coridorului de expropriere şi a declanşării procedurii de 
expropriere pentru cauza de utilitate publică , de interes local în vederea realizării obiectivului, întocmit 
de iniţiator primar Astrid Cora Fodor şi 

- raportul de specialitate nr.11861 /17.02.2022 întocmit de Direcţia Tehnică - Serviciul 
Coordonare lucrări de investitii, în acest sens, 

În conformitate cu pre~ederile : 
- art. 44 alin .(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări le ş i completările 

ulterioare, 
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică , republicată - cadru general; 
- Legea nr. 255/201 O privind exproprierea pentru cauză de utilitate publ ică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local; 
- H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/201 O privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică , necesară realizări i unor obiective de interes naţional , 

judeţean şi local , 
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin . 4 lit. d) şi alin.7 lit. k) , art.136 alin . 1 şi alin. 8, 

art.196 alin.1 lit. a) şi art. 243 alin .1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici la obiectivul de i nvesti ţi i "Reabilitare strada 
Bruxelles" din Municipiul Sibiu , după cum urmează : 

I. Indicatori economici (inclusiv TVA) : 
TOT AL: 14.989.308,97 lei cu TVA 

din care: 
C+M : 12.955.093,75 lei cu TVA 

li. Indicatori tehnici : 
Obiectul 1 Specialitatea Drumuri şi Arhitectură 
Spaţiu carosabil, trotuare: 



Lungimea în ax a sectorului amenajat: 907.50m, 
Lăţimea părţii carosabile: 7.00m şi 10.50 m(ieşirea în Calea Şurii Mici) , 
Lăţimea pistelor de biciclete: 2m, 
Lătimea trotuarelor: 1 m, 

I 

Suprafaţa părţii carosabile: 6700mp; 
Suprafaţa trotuarelor: 950mp; 
Suprafaţa pistei de biciclete : 1800mp; 
Suprafaţa spaţiilor verzi: 5400 mp, 
Pomi plantaţi: 38 buc, 
Lungime în ax şanţ reprofilat: 907.5m, 
Panta transversală parte carosabilă: 1 -3% spre stânga; 
Panta transversală trotuare şi pista de biciclete: 2.00% spre carosabil. 

Obiectul 2 Reţele Hidroedilitare: 
Reţea Apă 

- Ţeavă PEID PE100 SOR 17 De 200 mm, PN10: 1340 m; 
Camine de vane Dn 1500 mm: 4 buc; 
Hidrant subteran DN80: 14 buc; 
Branşament apă PEID PN10 De 11 O mm L=8m: 20 buc. 

Reţea Canalizare Menajeră 
- Retea canalizare menajeră PVC KGM SN8 Dn 500mm:600 m; 
- Camine de vizitare DN 1 OOO mm: 9 buc; 
- Racorduri canal menajer PVC SN8 Dn 250 mm:20 buc; 

Reţea Canalizare Pluvială 
- Reţea canalizare pluvială PAFSIN Sn 10000 Dn 1500 mm: 842 m; 
- Cămine de vizitare tangenţiale DN 1500 mm: 13 buc; 
- Foraj orizontal OL DN 1500mm: 40m 
- Gură de varsare DN 1500 mm: 1 buc. 

Obiectul 3 Specialitatea Iluminat şi metropolitan: 
Iluminat public stradal 

- Stâlpi iluminat 7m: 31 buc, 
- Corpuri de iluminat Pmax. 60W: 32 buc, 
- Cârje simple : 30 buc , 
- Cârje două braţe: 1 buc 
- Lungime LES0,4 kV iluminat ACYY 3X35 + 16mmp: 1155 m. 

Tubulatură cablaj metropolitan 
- Lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050) : 1250 m, 
- Lungime branşamente (032) : 3800 m , 
- Camerete: 19 buc. 

Art.2 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de S.C. NEOPLAN S.R.L. în vederea realizări i 

obiectivului „Reabilitare strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu. 

Art.3 Se aprobă coridorul de expropriere delimitat conform planului topografic care constituie 
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, recepţionat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Sibiu conform procesului verbal de recepţie nr. 1750/01 .07.2021 ş i amplasamentul lucrării conform 
Studiului de fezabilitate întocmit de S.C. NEOPLAN S.R.L. 



Art.4 Se aprobă lista proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere, aşa cum 
rezultă din evidenţele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu disponibilă la data prezentei 
hotărâri, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.5 Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de 
interes local a imobilului/ imobilelor care constituie coridorul de expropriere, proprietate privată a 
persoanelor fizice/ juridice identificate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre . 

Art.6 Se vor asigura fondurile de la bugetul local , pentru realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat şi pentru consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor în favoarea 
proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere. 

Art.7 Se aprobă întabularea dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Sibiu 
asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere. 

Art.8 Directia Tehnică - Serviciul Coordonare lucrări de investitii , Directia Patrimoniu si 
-- I I I t 

Cadastru, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic - Contencios şi registru agricol din cadrul Primăriei 
Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Adoptată în Sibiu, la data de ... . „ . . 2022. 

OR, 

A) FODOR 
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RAPORT 

privind emiterea unei Hotărâ ri a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii 

TUV 
AUSTRIA 

" Reabilitare strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu, aprobarea coridorului de expropriere şi a declanşă ri i 

procedurii de expropriere pentru cauza de uti litate pu blică, de interes loca l în vederea rea l izării obiectivului 

Analizând Referatul de aprobare nr. 9226/ 08.02.2022 , privind oportunitatea promovării Proiectului de 

hotărâre referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare 

strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu, aprobarea coridorului de expropriere şi a declanşării procedurii de 

expropriere pent ru cauza de utilitate pub lică, de interes loca l în vederea realizări i obiect ivului, întocmit de 

in iţiator, primar Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului Local al Municipiulu i Sibiu aprobarea proiectului în 

forma prezentată de iniţiator, din următoarele motive : 

Urmare a dezvoltării Municipiului Sibiu şi a industrializării puternice, s-a ajuns la creşterea populaţiei 

urbane şi la supraaglomerarea drumurilor, la crearea blocajelor în trafic, la degradarea accentuată a 

infrastructurii şi suprastructurii rutiere . Acest fapt obligă autorităţile locale la găsirea unor soluţ i i viabile pentru 

fluidizarea traficului, la îmbunătăţirea transportului în comun, viabilizarea şi repararea căilor de circulaţie, 

realizarea de rute alternalive de circulaţie şi la mărirea capacităţii străzilor colectoare . 

În programul de investiţii pe anul 2022, la cap. 84.02 C "Alte cheltuieli de investiţii ", la poziţia "d19" a fost 

nominalizată achiziţia de servicii de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnice pentru obiectivul de 

investiţii "Reabilitare strada Bruxelles(SF+PUZ+PT +DE +alte studii)". 

Ca urmare a procedurii de atribuire prin licitaţie a serviciilor de proiectare, S.C. NEOPLAN SRL a întocmit 

Studiul de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului 11 Reabilitare strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu. 

Strada Bruxelles care face obiectul prezentei investiţii, va fi calea de acces care as igură o legătu ră între 

strada Turda din zona industriala Vest, şi Calea Şurii Mici într-o zonă cu o puternică dezvoltare economică ş i 

urbanistică . Modernizarea acestei străzi, între capătul sectorului deja modernizat şi Calea Şurii Mici, va conduce 

la încurajarea dezvoltări i urbane a oraşului, la descongestionarea traficului şi la realizarea unei rute alternative 

de legătură între arterele principale ale oraşului. 



Această stradă are o importanţă majoră în ceea ce priveşte realizarea unei legături rutiere suplimentare 

între Cartierul Turnişor - zona industria l ă Vest ş i Calea Şurii M ici. 

Starea tehnică a amplasamentului, pe sectorul nemodernizat, nu corespunde exigenţelor pentru 

desfăşurarea în cond iţii de sigura nţă şi confort a traficului rutier şi pietonal şi nici celor de mediu (generează praf 

ş i noroi, favorizează producerea zgomotului ş i a poluării cu noxe emanate de autovehicule datorită accelerărilor 

şi frânări l o r repetate ş i frecvente, favorizează poluarea apelor subterane şi de suprafaţă). 

în acest context se impune modernizarea străzi i Bruxelles între capătu l sectorului modernizat şi Calea Şurii 

Mici, având o lungime de aproximativ 910 m, prin realizarea unui carosabil cu lăţimea de 7m şi 10,Sm la 

conexiunea cu Calea Şurii Mici, trot uar cu l ăţimea de lm şi pistă de biciclete cu lăţimea de 2 m, pe partea dreaptă, 

pentru încurajarea transportului alternativ, spaţiu verde şi rea liza rea reţelelor tehnico- ed ilitare. 

Necesitatea realizării lucrărilor de modernizare rezidă în faptul că ne dorim satisfacerea cerinţelor 

cetăţenilor legate de desfăşurarea traficului rutier ş i pietonal în condiţii de siguranţă şi confort, amenajarea 

corespunzătoare a străzii alături de îmbunătăţirea capacităţii de deplasare pentru vehicule şi, implicit, protecţia 

mediului înconjurăto r. 

Realiza rea investiţie i va conduce la modernizarea infrastructurii de bază a acestei străzi , prin reabilitarea 

spaţiu lui carosabi l, a trotuarelor, a spaţiilor verzi, a reţelei de apă şi canal izare menajeră, co lectarea apelor 

pluvia le precum şi reabilitarea sistemulu i de iluminat publ ic şi realizarea unei reţele de cablaj metropolitan. 

Avantajele şi facilităţile rezultate ca urmare a rea liză rii investiţiei sunt: 

-reducerea cantităţii de noxe emanate de mijloace le de transport, pe o i nfrastructură strada lă modernizată 

- crearea de co ndiţii optime de circula ţie 

- asigurarea unui trafic cu confort sporit în zonă 

- sistematizarea şi modernizarea, drumurilor, trotuarelor, spaţiilor verzi, reţe le lor de utilităţi, i luminatului 

pub lic 

Conform referatului de aprobare nr. 9226/08.02.2022 a proiectului de hotărâre, este necesară 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru" Reabi litare strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu, aprobarea 

coridorului de expropriere şi a declanşării procedurii de expropriere pentru cauza de ut il itate publică, de interes 

local în vederea rea liză rii obiectivului. 

Obiectele ce compun prezenta investiţie sunt constituite de: 

OBIECTUL 1- SPECIALITATEA DRUMURI Ş I ARHITECTURĂ 

Se vo r rea liza lucră ri de modernizare spaţiu carosabil, trotuare, piste de biciclete, spaţii verzi, pre luarea 

apelor pluviale, semnaliza re rutie ră. 

OBIECTUL 2 - SPECIALITATEA REŢELE HIDROEDILITARE 

Se vor rea liza lucrări reabilitare reţea de apă, reţea canalizare menajeră, reţea de canalizare pluvială. 
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OBIECTUL 3 - SPECIALITATEA ILUMINAT ŞI METROPOLITAN 

Se vor rea liza lucrări de execuţ ie reţea de iluminat public cu corpuri de iluminat LED ş i reţea de 

cana lizaţie metropolitană de transport şi distribuţie . 

Având în vedere faptul că obiectivul de investiţi i afectează ş i imobile-terenuri proprietate privată, prin 

extinderea acestuia pe t erenurile respective, potrivit coridorulu i de expropriere delimitat conform planului 

topografic - Anexa nr. 1 la prezentul raport, ş i faţă de dispoziţii le Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de ut ilitate pub lică, necesa ră realizări i unor ob iective de interes naţ i onal, judeţean şi local, precum ş i ale 

H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările şi 

completă rile ulterioare, este necesar ca, pe lâ ngă indicatorii tehn ico-economici ai i nvestiţie i , Consiliul Local al 

municipiului Sibiu, să aprobe studiu l de fezabilitate, amplasamentul l ucrărilor, coridorul de expropriere, lista 

proprietarilor de imobile afectate de acesta, decla nşa rea procedurii de expropriere, sursa de f i nanţare. 

Temei Lega l: 

-a rt. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind fina nţele publice loca le. 

- art. 129 alin. 2 lit .b ,alin.4 lit.d si art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr 57 / 2019 privind Codu l Administrativ. 

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate pub lică, republicată - cadru general; 

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru ca uză de ut ilitate publică, necesară rea liză rii unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local; 

- H.G. nr.53/ 2011 pentru aprobarea Normelor met odologice de aplica re a Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru ca uză de utilitate pub l ică , necesară real i ză ri i unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local. 

*D in economia textelor lega le invocate referi toare la exproprierea pentru cauza de utilitate publică, 

rezu ltă că în materia exproprieri i imobilelor pentru cauză de utili tate publică sunt aplicabile actele normat ive de 

mai sus, cu menţiunea că Legea nr.33/ 1994 are regimul juridc al unei norme cu caracte r general, ale cărei 

prevederi se ap l i că doar în completarea dispoziţ i i lo r Legii nr. 255/2010 şi H.G. nr.53/2011, ca re, potrivit 

principiilor de drept, au caraterul unor norme speciale, ce se apl i că prioritar. 

Investiţia propusă se încad rează în prevederile art.2 alin.(1) lit.a din Legea nr. 255/2010, fiind o 

lucrare de interes local ş i de util itate publică. Propunerea de reabili tare a străzii respectă cond iţionă ri l e 

prevăzute de actele normat ive în vigoare, incidente în domeniu l exproprierii pentru cauză de utilitate publică, 

necesară rea liză rii unor obiective de interes naţiona l, judeţean ş i local, precum şi normele şi normative specifice. 

Conform Planului Urbanistic General al Municip iulu i Sibiu aprobat cu HCL nr.165/2011, din punct de 

vedere al categoriilor de dezvoltare şi al event ualelor servituţi, zona afectată de investiţie este situată în 

intravi lanul Municipiului Sibiu ş i se încad rează în următoa rele unităţi teritoriale de referinţă: IMM, Uls, UVt, 

UL3. 
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Faţă de cele de mai sus şi având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare strada Bruxelles" din 

Municipiul Sibiu, aprobarea coridorului de expropriere şi a declanşării procedurii de expropriere pentru cauza 

de utilitate publică, de interes local în vederea real i zării obiectivului, iniţiat de Primar Astrid Cora Fodor, se 

propune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Sibiu, după cum urmează: 

1. Aprobarea următorilor indicatori tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare strada 

Bruxelles" din Municipiul Sibiu: 

I. Indicatori economici (inclusiv TVA): 

TOTAL: 14.989.308,97 lei cu TVA 

din care: 

C+M: 12.955.093,75 lei cu TVA 

li. Indicatori tehnici: 

Obiectul 1 Specia litatea Drumuri şi Arhitectură 

Spaţiu carosabil, trotuare: 

Lungimea în ax a sectorului amenajat : 907.50m, 

Lăţimea părţii carosabi le: 7.00m ş i 10.50 m(ieşirea în Calea Şurii Mici), 

Lăţimea pistelor de biciclete : 2m, 

Lăţimea trotuarelor: 1m, 

Suprafaţa pă rţ i i carosabile: 6700mp; 

Suprafaţa trotuarelor: 950mp; 

Suprafaţa pistei de biciclete :1800mp; 

Suprafaţa spaţi ilor verzi: 5400 mp, 

Pomi plantaţi: 38 buc, 

Lungime în ax şanţ reprofilat : 907.Sm, 

Panta transversală parte carosabi lă: 1 -3% spre stânga; 

Panta transversa l ă trotuare şi pista de biciclete: 2.00% spre carosabil. 

Obiectul 2 Reţele Hidroedilitare: 

Reţea Apă 

Ţeavă PEID PE100 SOR 17 De 200 mm, PN10: 1340 m; 

Camine de vane Dn 1500 mm: 4 buc; 

Hidrant subteran DN80: 14 buc; 

Branşament apă PEID PN10 De 110 mm L=8m: 20 buc. 
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Reţea Canalizare Menajeră 

- Retea canalizare menajeră PVC KGM SN8 Dn 500mm:600 m; 

- Camine de vizitare DN 1000 mm: 9 buc; 

- Racorduri canal menajer PVC SN8 Dn 250 mm:20 buc; 

Reţea Canalizare Pluvială 

- Reţea canalizare pluvială PAFSIN Sn 10000 Dn 1500 mm: 842 m; 

- Cămine de vizitare tangenţiale DN 1500 mm: 13 buc; 

- Foraj orizontal OL DN 1500mm: 40m 

- Gură de varsare DN 1500 mm: 1 buc. 

Obiectul 3 Specialitatea Iluminat şi metropolitan: 

Iluminat public stradal 

- Stâlpi iluminat 7m: 31 buc, 

- Corpuri de iluminat Pmax. 60W: 32 buc, 

- Cârje simple : 30 buc , 

- Cârje două braţe: 1 buc 

- Lungime LES0,4 kV iluminat ACYY 3X35 + 16mmp: 1155 m. 

Tubulatură cablaj metropolitan 

- Lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050) : 1250 m, 

- Lungime branşamente (032) : 3800 m , 

- Camerete: 19 buc. 

2. Aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de S.C. NEOPLAN S.R.L. în vederea real i zării obiectivului 

„ Reabilitare strada Bruxelles" din Municipiul Sibiu. 

3. Aprobarea coridorului de expropriere delimitat conform planului topografic - Anexa nr. 1 la prezentul 

raport, recepţionat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu conform procesului verbal de 

recepţie nr. 1750/01.07.2021 şi amplasamentului lucrării conform Studiului de fezabilitate întocmit de S.C. 

NEOPLAN S.R.L. 

4. Aprobarea listei proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere, aşa cum rezultă din 

evi denţele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu disponibile la data prezentului raport, 

conform Anexa nr. 2 la prezentul raport. 

5. Aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de interes local a 

imobilului/ imobilelor care constituie coridorul de expropriere, proprietate privată a persoanelor fizice/ juridice 

identificate în Anexa nr. 2 la prezentul raport. 
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6. Aprobarea asigurării fondurilor de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului de investiţii 

menţionat şi pentru consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor în favoarea 

proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere. 

7. Întabularea dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Sibiu asupra imobilelor care 

constituie coridorul de expropriere. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în privinţa realităţii, valabilităţii şi 

legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia. Documentaţia poate fi promovată spre analiză şi dezbatere în 

şed i nţa Consiliului Local. 

Administrato/P'6J>lic 

loan~a J 
~--

Şef Serviciu Juridic, Contencios 

ş i Registru Agricol, 

Andreea-Maria f ţtachi 

p. Director Dir~ia Economică 
Claudia rî biţaş 

.A 

Director Directia Patrimoniu 

n 

Director Direlţia Te hnică, 
Ci pria ~ Raţiu ___ ...., 

Şef S 
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Anexa nr.2 la Raportul nr 11861/17.02.2022 

Tabel cu imobilele care constituie coridorul de expropriere drum de legătură str. Bruxelles 

Nr.Crt. Nr. Proprietar 
cadastral/nr. top/nr. 
parcela TP 

1 130752 Kober Maria 

2 102122 SC Ba lor Cons SRL 

3 102152 SC Balor Cons SRL, Reisenauer Reinhold Mathias, 
Reisenauer Ralf, Naumann Uwe Mathias 

4 129522 Reisenauer Reinhold Mathias, Reisenauer Ralf, 
Naumann Uwe Mathias 

5 129524 Reisenauer Reinhold Mathias, Reisenauer Ralf, 
Naumann Uwe Mathias 

6 HC 271/7 Statul Român - ANIF 

7 5126/nr. Top Popa Aurelia, Popa Liviu, David Ilie şi David 
4557/1 Lucica-Livia 

8 271/11 I T.P. 912/1 Bleier Michael, Băraru Maria 

9 125370 Tekeser Hans Martin, Tekeser Ute Sofia 

10 128522 Municipiul Sibiu 

11 128538 Municipiul Sibiu 

12 130255 Municipiul Sibiu 

13 131738 Municipiul Sibiu cota de 40/53, 
Cîrstea Ioan, Cîrstea Silvia-Monica cota de 1/53 
Stîngu Maria cota de 1/53 
Croitoru Mădălina cota de 1/53, Socaciu Gabriela 
Paraschiva cota de 1/53, Ştirbu Zoia cota de 1/53, 
Dînşoreanu Darius Dumitru cota de 1/106, Oniţa 
Andreea Elena cota de 1/106, Badiu Vasile cota 
de 1/53, Popescu Nicolae cota de 1/106, lvănică 
Claud ia Ştefania cota de 1/106, Şerbăneci 
Gheorghe, Şerbăneci Ma riana cota de 2/53, 
Vecerdea Paraschiva cota de 1/53, Cenuşoiu 
Mihail Adrian , Cenuşoiu Maria-Bianca cota de 
1/53, Chiţă Cosmin Vasile, Chiţă Ana Maria cota 
de 1/53 

14 HC 242/10 Statul Român- ANIF 
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