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DISPOZIŢIA NR._________  

privind exproprierea imobilelor situate in Municipiul Ploiesti, judetul Prahova 

care compun coridorul de expropriere mentionat la Art.1 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 193/29.04.2022 privind aprobarea declansarii Procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 

de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și 

de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv 

lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa II, Faza II – 

Tronson II”. 

 

Primarul municipiului Ploieşti: 

Având în vedere următoarele: 

Referatul Direcţiei Gestiune Patrimoniu nr.210/23.06.2022; 

 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. 193/29.04.2022 prin care s-a 

aprobat declansarea Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea 

mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între 

Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a 

domeniului public al piețelor gărilor – Etapa II, Faza II – Tronson II”. 

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 imobilele situate in Municipiul Ploiesti, judetul 

Prahova care compun coridorul de expropriere mentionat la Art.1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr.193/29.04.2022 privind aprobarea declansarii Procedurii de 

expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea 

legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada 

Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – 

Etapa II, Faza II – Tronson II”. 

          (2) Lista imobilelor proprietate privata a unor persoane juridice a fost 

aprobata la Art.3 si Art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 193/29.04.2022 care 

constituie Anexele nr.1 si nr.2 la prezenta. 



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

formalităţi, pentru predarea bunurilor imobile expropriate 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 imobilelor cuprinse în 

Anexele nr.1 si nr.2, din proprietatea privată a persoanei juridice în proprietatea 

publică a Municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Ploieşti, operează de drept la data emiterii prezentei dispozitii. 

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___________              
                                                                     

 

 

 

              PRIMAR,                                                   CONTRASEMNEAZĂ                                     

Andrei Liviu Volosevici                                         SECRETAR GENERAL     

        Mihaela Lucia Constantin                    


