COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.

în temeiul art. 2 alin. (3) lit. a) şi art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările
şi completările ulterioare, a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor
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, precum şi a Hotărârea Guvernului
nr. 933/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire
Timişoara-Sud”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1016 din data de 17.12.2019;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A.,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, prin care Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) îşi schimbă
denumirea în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R.- SA);
în temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1/09.01.2020 prin care
domnul SCARLAT Florin Sorin a fost desemnat Director General al C.N.A.I.R. - S.A., se emite prezenta:

DECIZIE DE EXPROPRIERE
Nr/ & £ . din data. .£. Q.
pentru imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes naţional
"Varianta de ocolire Timişoara-Sud"
•
Decizia de expropriere constituie titlu executoriu, fără alte formalităţi, pentru predarea
bunurilor imobile cuprinse în Anexa, parte integrantă din prezenta Decizie, atât împotriva celor
expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind vreun drept legat de bunurile imobile expropriate, până la
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acelor bunuri.
•
Contestaţiile asupra Deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.
•
Decizia de expropriere îşi produce efectele şi în situaţia proprietarilor imobilelor cuprinse
în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, care nu s-au prezentat în termenul prevăzut la
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au prezentat un
titlu valabil, precum şi în situaţia când nu sunt cunoscuţi proprietarii, în situaţia succesiunilor nedeschise,
a succesorilor necunoscuţi, ori când nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii.
•
Având în vedere că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate, transferul
dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în Anexa, parte integrantă din prezenta Decizie, din
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român şi în
administrarea expropriatorului, operează de drept la data emiterii prezentei Decizii de expropriere,
conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
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•
Decizia de expropriere va fi afişată la sediul Consiliului Local al U. A.T Timişoara, U.A.T
Sânmihaiu Român, U.A.T Şag, U.A.T Giroc, U.A.T Moşniţa Nouă, U.A.T Ghiroda, din judeţul Timiş,
precum şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Prezenta decizie conţine 28 (douăzecişiopt) de pagini şi este redactată în 10 (zece) exemplare
originale.
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