ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE-

DISPOZIŢIE
privind exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe teritoriul județului
Timiș, care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de
utilitate publică „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură
Timișoara – Autostrada A1 “.
Preşedintele Consiliului Judetean Timiș,
Având în vedere Referatul Direcţiei Administrarea Patrimoniului nr.14602/
18.10.2016 privind propunerea de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe teritoriul județului Timiș, care fac parte din coridorul de expropriere
pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ
691 sector Centură Timișoara – Autostrada A1 “.
Ţinând cont de Hotărârea C.J.T. nr. 175/31.08.2016 privind aprobarea a
indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare pentru lucrări de
intervenții pentru obiectivul de investiție „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691
sector Centură Timișoara – Autostrada A1” și a declanșări procedurii de
expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de
interes județean „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură
Timișoara – Autostrada A1 ”,
Ținând cont de prevederile art.2, alin.2 și alin.3, lit.e, ale 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 și completările
ulterioare, precum si ale art. 6 din Hotărârea de Guvern 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;
În temeiul prevederilor art. 106, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite
prezenta
DISPOZIŢIE:
Art. 1. Se expropriază imobilele proprietate privată situate pe teritoriul județului
Timiș, care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de
utilitate publică „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură
Timișoara – Autostrada A1 “ identificate potrivit Anexei care face parte integrantă
din prezenta dispoziție.
Art.2. (1) Prezenta dispoziție de expropriere constituie titlu executoriu, fără alte
formalități, pentru predarea imobilelor expropriate prevăzute la art.1, atât împotriva

celor expropriați, cât și împotriva celor ce pretind vreun drept legat de aceste
imobile.
(2) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse in Anexă,
din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice în proprietatea publică a
Județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș, operează de drept
la data emiterii prezentei dispoziții.
Art.3. Prezenta dispoziție produce efecte de la data emiterii și în situația în care
proprietarii imobilelor cuprinse în Anexă nu s-au prezentat în termenul stabilit la
art.8, alin.2 din Legea 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, care nu
au prezentat titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația
succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți ori când nu se ajunge la o
înțelegere privind valoarea despăgubirii.
Art.4. Prezenta dispoziție va fi afișată la sediul Consiliului Local al Comunei
Giarmata, sediul Consiliului Local al Comunei Dumbrăvița și pe pagina de internet
a Consiliului Județean Timiș.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Direcţiei Buget – Finanţe;
- Direcţiei Administrarea Patrimoniului;
- Consiliului Local al Comunei Dumbrăvița ;
- Consiliului Local al Comunei Giarmata.

PREŞEDINTE,
Sorin Mihai Grindeanu
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