
               JUDEŢUL IALOMIŢA 

                ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

    - P R I M A R -    
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind exproprierea imobilelor proprietate privată care constituie coridorul  

de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local propuse în cadrul 

 „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de 

operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” 

 
Primarul oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere referatul nr.7277 din 30.12.2019; 

Examinând: 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.44/31.05.2019 privind aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată, reprezentând terenuri aferente 

unor drumuri care constituie coridorul de expropriere a investițiilor de interes local propuse 

în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de 

operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”, ce a fost publicată pe site-ul 

www.primariacazanestiil.ro în data de 03.12.2019 și afișată la sediul instituției publice la 

aceeași dată; 

- notificarea intenției de expropriere nr.6700 din 04.12.2019 transmisă prin poștă cu 

confirmare de primire; 

- referatul BSITLES nr.7248 din 30.12.2019 privind confirmarea consemnării sumelor 

individuale aferente despăgubirilor într-un cont deschis pe numele expropriatorului UAT Oraș 

Căzănești la dispoziţia proprietarilor de imobile afectate de lucrarea de utilitate publică; 

 În conformitate cu prevederile: 

- prevederile art.2, alin.(1) lit.h) și alin.(2), art. 3-4, 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; 

- prevederile art. 9 din 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, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 24 alin. (3) teza a 2-a din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 

- prevederile art. 239 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.44/31.05.2019 privind aprobarea 

declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată, reprezentând terenuri 

aferente unor drumuri care constituie coridorul de expropriere a investițiilor de interes local 

propuse în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020. 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

   

 

 

 

 

http://www.primariacazanestiil.ro/


D I S P U N E:  
 

Art.l. (1) Se expropriază imobilele proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local propuse în cadrul „Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 

Constanța în perioada 2014-2020”, în limita suprafeţei totale de 15.809 mp, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, calitatea de expropriator revenind Unităţii 

Administrativ - Teritoriale Oraș Căzănești, având CUI 4231962. 

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute la art. 1, din 

proprietatea privată în proprietatea publică a expropriatorului Unitatea Administrativ - 

Teritorială Oraș Căzănești operează de la data emiterii prezentei dispoziţii. 

(3) Contestaţia asupra prezentei dispoziţii nu suspendă transferul dreptului de proprietate 

asupra bunurilor imobile în cauză. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie produce efecte de la data emiterii şi constituie titlu 

executoriu, fară alte formalităţi, pentru predarea bunurilor imobile menţionate la art.l alin.(l). 

atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva tuturor celor care pretind vreun alt drept 

asupra bunurilor expropriate, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile cu 

privire la drepturile constituite asupra acestori bunuri. 

(2) Prezenta dispoziție îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor 

menţionate la art.l alin.(l) nu se prezintă în termenul stabilit de lege în vederea stabilirii unei 

juste despăgubiri, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi, precum şi în situaţia 

succesiunilor nedeschise sau aflate în dezbatere, precum şi a succesorilor necunoscuţi sau când 

nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii. 

(3) Eventualele contestaţii asupra prezentei dispoziții nu suspendă, potrivit prevederilor 

legale, tranferul dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul exproprierii. 

Art.3. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Unităţii 

Administrativ - Teritoriale Oraș Căzănești a imobilelelor prevăzute la art.1 alin.(1) se face în 

baza prezentei dispoziţii şi a documentaţiei cadastrale ce se va întocmi în conformitate cu 

dispoziţiile legale aplicabile, la cererea Primarului orașului Căzănești adresată Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomița. 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Primăriei orașului Căzănești şi pe pagina 

de internet: www.primariacazanestiil.ro. 

Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi adusă la îndeplinire de Compartimentul Achiziții 

Publice, Investiții și Protecția Mediului, Compartimentului Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului, Biroul Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe Locale, Executare Silită și 

Compartimentului Juridic și Resurse Umane cărora le va fi comunicată prin grija secretarului 

general al unității administrativ teritoriale. 
 

                  P R I M A R,                                           

     MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                          Secretar general al U.A.T, 

                                                                                             OANCEA GEORGETA 
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                      JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                                                                               Anexă  

                   PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI                                                                              La Dispoziția nr.439 din 31.12.2019 

 

 

Imobile asupra cărora se transferă dreptul de proprietate în favoarea U.A.T. Oraș Căzănești 
 
 

 

 
 

 

 

                  P R I M A R,                                           

        MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                                                                                         Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                                                                                                      Secretar general al U.A.T, 

                                                                                                                                                                          OANCEA GEORGETA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nr. 
crt 

Județul  Localitatea Numele și prenumele  Tarla/Parcelă Număr 
cadastral 

Suprafața totală 
teren (mp) 

Suprafața de  teren 
expropriat (mp) 

1. IALOMIȚA CĂZĂNEȘTI S.C. Suinprod S.A DS 2344  
(STR. SPERANȚEI) 

391/3 4229 4229 

2. IALOMIȚA CĂZĂNEȘTI S.C. Suinprod S.A DE 693/1  
(STR. IALOMIȚEI) 

- 4361 4361 

3. IALOMIȚA CĂZĂNEȘTI S.C. Suinprod S.A DE 678/3 - 7219 7219 

TOTAL 15.809 15.809 


