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„Întocmire documentaţii cadastrale şi rapoarte de evaluare in vederea dobândirii prin 
expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică „Drum de mare 
viteză Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Paşcani, Lot 1 Tronson Ploieşti - Buzău", ,,Autostrada 

Ploiesti - Buzău" - judetul Buzău" 
Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. 

PRIMĂRIA TOMŞANI, JUD. PRAHOVA prin 
Primul Meridian SRL, prin SCA „Teaha & 

FLlzesi" 

f-/JJ. ldJI / os: ol� cXJ23 Nr. intern:24/04.01.2023 

LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ 

,,DRUM DE MARE VITEZĂ PLOIESTI - BUZĂU - FOCŞANI - BACĂU - PAŞCANI, LOT 1 TRONSON PLOIEŞTI -
BUZĂU", ,,AUTOSTRADA PLOIEŞTI - BUZĂU - JUDEŢUL BUZĂU" 

PROCES-VERBAL 

DE ÎNDEPLINIRE A FORMALITATILOR DE PUBLICITATE 
PREVAZUTE DE LEGEA NR. 255/2010 

În baza prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 255/2010, ale art. 6 alin. 6 din HG nr. 53/2011 şi ale 
art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 7501 privind declanşarea procedurilor de expropriere a 
tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru 
asigurarea terenurilor necesare gropilor de Împrumut şi pentru retocarea utilităţilor, 
aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti
Buzău", aflate pe raza localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana 
din judeţul Prahova. 

Astăzi, Q:L.01.2023, s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local Tomşani a următoarelor 
documente: 

i. Planul cu amplasamentul lucrării - ataşat prezentei; 
ii. Lista cu imobilele afectate, cu indicarea numelor deţinătorilor, precum şi a ofertelor de 

despăgubire, pe categorii de imobile - ataşată prezentei; 
iii. Hotărârea de Guvern nr. 750/2022 (Monitorul Oficial, partea I nr. 585/16.06.2022) În extras 

- ataşată prezentei. 
iv. Decizia de expropriere nr. 1053/06.09.2022 
v. Notificare intenţie de expropriere nr. 92/59499 din data de 22.07.2022; 

vi. Notificarea intenţiei de expropriere nr. 92!64452/08.08.2022; 
vii. Notificarea intenţiei de expropriere nr. 92!64453/08.08.2022. 

Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, _.01 .2023, în 2 (două) exemplare, 
câte unul entru fiecare arte semnatară. 

PRIMĂRIA TOMŞANI, JUD. PRAHOVA 
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Primul Meridian SRL, prin 
Manager de Contract 

Av. FLlzesi - Heniş Alexandra Daniela 
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COMP ANIA 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. 255/201 O privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară 
realizării unor obiective de interes naţional,judeţean şi local, cu completările ulterioare, precum şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate 
privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut 
şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei 
imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor 
Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 585 bis din data de 16 iunie 2022; 

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 a prevederilor 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.50/2021, 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. - S.A.); 

În temeiul Hotărârilor Consiliului de Administraţie al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 5/07.03.2022 şi 
nr.13/14.07.2022, prin care domnul Cristian Pistol a fost desemnat Director General al C.N.A.I.R. -S.A, se 
emite prezenta: 

DECIZIE DE EXPROPRIERE 

Nr . .J. 9.f J. .. din data O.G.. ;Q .fl.�.#.?.?.k. .. 

pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asiţurarea 
terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, care fac parte d,n coridorul 
de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Bu1jău ", aflate 

pe raza localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana din judeţul i>dbova, astfel 
cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2022 / 

• Decizia de expropriere constituie titlu executoriu, rară 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) 
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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 Ia o înţelegere privind valoarea despăgubirii. 

• A vând 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 Ia data emiterii prezentei Decizii de expropriere, conform prevederilor 
art. 9 alin. (2) din Legea nr. 255/201 O, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Decizia de expropriere va fi afişată la sediile Consiliilor Locale al localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, 
Tomşani, Colceag, Baba Ana dinjudeţul Prahova, precum şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

Prezenta decizie conţine 21 (douăzecişiunu) pagini şi este redactată în 7 (şapte) exemplare originale. 

Viză de legalitate, 
Direcţia Juridică 

Departament A vizare 
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