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D I S P O Z I Ţ I A 

privind exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe teritoriul județului Timiș, 
care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiție 

publică “ Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69 – Sânandrei ” 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13286 / 16.06.2021 al Direcției de 
administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionarea patrimoniului privind propunerea de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe teritoriul județului Timiș, care fac parte din 
coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiție publică “ Lărgire la 4 benzi a 
DJ 692, sector DN 69 – Sânandrei ”, 

ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 97/28.04.2021 prin care s-a 
aprobat declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiție publică “ Lărgire la 4 
benzi a DJ 692, sector DN 69 – Sânandrei ”, 
             ținând cont de Avizul nr. 483/17.06.2021 al Serviciului de consultanță și avizare juridică 
din cadrul Consiliului Județean Timiș, 
             având în vedere temeiurile juridice prevăzute de: 

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
d) art. 191 alin.(1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art.2, alin.1, lit.a) și alin. 
2^1, precum și 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; 

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

f) Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Timiș, aprobat prin 
Dispoziția nr. 65/2020; 

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin 
Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

  
           în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
Președintele Consiliului Județean Timiș emite următoarea DISPOZIȚIE: 

 
 

Art. 1. Se dispune exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe teritoriul județului 
Timiș, care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiție 
publică       “ Lărgire la  4 benzi a DJ 692, sector DN 69 – Sânandrei ”, identificate în Anexa nr. 2 
la HCJ Timiș nr. 97/28.04.2021 care face parte integrantă și 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 în Anexă, din 
proprietatea privată a persoanelor fizice 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, sau nu au prezentat titlu valabil ori 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 Sânandrei și 

pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș. 
 
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Direcția de 

administrare a patrimoniului. 
 
Art.6. Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-ul 

propriu, şi se comunică: 
  a)  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
  b)  Direcţiei de buget-finanțe; 
  c)  Direcţiei de administrare a patrimoniului; 

d) Consiliului Local al comunei Sânandrei; 
e) S.C. Prometer M&G S.R.L. 
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