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ANUNŢ
Către,

A APRIMĂRIABATA, BARZAVA, SÄVARŞIN

Prin prezentul, aducem la cunoştinţa publicului, intenţia COMPANIEINAŢIONALE DE
CĂI FERATE „CFR”S.A., cu privire la scoaterea definitivă din fondul forestier naţional,
proprietate publică a STATULUI, a unei suprafeţe de 3,2559 ha, din raza:
° O.S. Mocsoni Stârcea = 1,1500 ha, localizat în U.P. I Bata, u.a. 139B% = 1,0327 ha şi u.a.

182A% = 0,1173 ha - fostă proprietate privată a persoanelor fizice De Styrcea Michael Edward
David şi Ferariu Mihai;

° O.S. Lipova = 1,3251 ha, localizat în U.P. V Bata, u.a. 81C% = 0,2276 ha, u.a. 81A% = 0,0500
ha, 82A% = 0,1386 ha, u.a. 82B% = 0,0277 ha, u.a. 83A% = 0,6923 ha şi u.a. 82E% = 0,1889
ha (ieşirea din tunel) - fostă proprietate publică Primăria comunei Bata;

° O.S. Bârzava = 0,7380 ha, localizat în U.P. II Barzava, u.a. 163A% = 0,1979 ha, A163%
(administrativ) = 0,8579 ha, u.a. P163% (pepinieră) = 0,1822 ha;

° O.S. Săvârşin = 0,0428 ha, localizat în U.P. II Stejar, u.a. A110% (adm.) = 0,0428 ha;
Suprafeţele terenurilor menţionate mai sus, aferente fondului forestier naţional, au fost
expropriate conform- HOTĂRÂRII de GUVERN nr. 455/ 30.06.2017, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 531/07.07.2017 şi sunt întăbulate în cărţile funciare aferente UAT-
urilor din care fac parte, având ca proprietar STATUL ROMÂN, domeniu public întăbulare,
drept de administrare, dobândit prin lege, cota actuală 1/1 COMPANIA NAŢIONALĂ DE
CĂI FERATE „CFR” S.A.
Beneficiarul - COMPANIANAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A. - solicită scoaterea

definitivă din fondul forestier naţional, a suprafeţei totale de 3,2559 ha, pentru realizarea
obiectivului de investiţie ..Reabilitarea liniei CF Frontiera - Curtici - Simeria. parte
componenta a Coridorului IVPan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de
160 km/h, Tronson 2: km614-Gurasada si Tronson 3: Gurasada-Simeria"
Din punct de vedere al prevederilor legale, solicitarea COMPANIEI NATIONALE DE CĂI

FERATE „CFR”S.A., se încadrează la art. 36, alin l) din Legea 46/2008 - Codul Silvic, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 14 din Legea 255/2010.

PrezentulANUNŢ serveşte ca şi CONSULTAREPUBLICĂ, conform O.M. nr. 694/2016.
Observaţiile publicului cu privire la această investiţie pot fi depuse la Garda Forestierã ORADEA,

în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data depunerii anunţului la Primăriile Bata, Bârzava şi
Săvârşin, jud. ARAD.

Cu stimă,

Inspector şef
IngŢMariaManuela * NTAL


