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DISPOZIŢIA NR.   4340  

privind exproprierea imobilului T44 A638/10 în suprafață de 1.000 mp situat in 

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova aflat pe coridorul de expropriere mentionat la 

Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.340 /29.07.2022 privind aprobarea 

declanșarii Procedurii de expropriere a imobilului-teren proprietate privată, situat pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare microstație de 

epurare Cartier Mitică Apostol, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova”. 

 

Primarul municipiului Ploieşti: 

Având în vedere următoarele: 

Referatul Direcţiei Gestiune Patrimoniu nr.  978/21.09.2022; 

 Prevederile art.2 şi art.9 din Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauză 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art.6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011;   

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.340 /29.07.2022 prin care a fost 

aprobată declanșarea Procedurii de expropriere a imobilului-teren proprietate privată, 

situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare 

microstație de epurare Cartier Mitică Apostol, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova” 

În temeiul art.196, alin. 1, lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 (1) Se expropriază imobilul T44 A638/10 în suprafață de 1.000 mp situat 

in Municipiul Ploiesti, judetul Prahova aflat pe coridorul de expropriere mentionat la 

Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.340/29.07.2022 privind aprobarea 

declanșarii Procedurii de expropriere a imobilului-teren proprietate privată, situat pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare microstație de 

epurare Cartier Mitică Apostol, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova”; 

 

        (2) Imobilul ce se expropriaza se identifica potrivit Anexei nr.1 si Anexei 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.340 /29.07.2022.  

 

 

 

 



 

Art.2  (1)  Prezenta dispozitie de expropriere constituie titlu executoriu, fără 

alte formalităţi, pentru predarea imobilului expropriat la art.1, atât împotriva celui 

expropriat, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de aceste imobile;  

 

 (2) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului, din proprietatea 

privată a persoanei fizice în proprietatea publică a Municipiului Ploieşti şi în 

administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti, operează de drept la data 

emiterii prezentei dispozitii, ulterior consemnarii sumei  aferentei despagubirii. 

 

 

Art.3. Prezenta dispozitie va fi afişată la sediul Consiului Local al municipiului 

Ploieşti, precum şi pe pagina proprie de internet a Municipiului Ploiesti. 

 

 Art.4.Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Contracte va aduce 

la cunostinţă celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi  26.09.2022              
                                                                     

 

 

 

 

              PRIMAR,                                                   CONTRASEMNEAZĂ                                     

Andrei Liviu Volosevici                                         SECRETAR GENERAL     

        Mihaela Lucia Constantin                    


