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Nr.16/11.02.2022 

 

PROIECT  

H O T A R A R E 

privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile-drumuri, din proprietatea publica 

a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Pietroasele, in administrarea Statului Roman, 

reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania 

Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al 

lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau” 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

 

-referatulde aprobare al Primarului comunei Pietroasele, înregistrat sub nr. 616/11.02.2022; 

-raportul compartimentului agricol, înregistrat sub nr. 617/11.02.2022; 

-adresa nr. 92/106259 din data de 31.12.2021 primita din partea Companiei Nationale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind solicitarea transferului dreptului de administrare, 

inregistrata la UAT comuna Pietroasele sub nr. 5116/31.12.2021; 

-prevederile H.G. nr 1.118 din 14 octombrie 2021 prin care a fost aprobat coridorul de expropriere 

al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau;  

-prevederile art.2, alin. (2) si alin.(3), lit. a), teza I, art 9, alin.(5^1) si art. 28, alin.(1) din Legea 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local; 

-prevederile art. 293 si prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ 

 În temeiul art. 139 coroborat cu prevederile art 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de 

urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.  Se aproba transferul dreptului de administrare asupra unor imobile-drumuri, in suprafata de 

1292 mp, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Pietroasele, in administrarea 

Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania 

Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de 

utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau”, conform anexei-parte integranta din 

prezentul proiect de hotarare. 

Art.2. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind  Codul Administrativ. 

Initiator 

Primar, 

Cornel  Enache 

                                                                                                                                          Avizat                                                                                                                                                              

                                                                                Secretar general, 

  Matache Aurelia 
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NR.616/11.02.2022 
 

 
Referatul de aprobare 

 

la proiectul de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile-drumuri, 

din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Pietroasele, in administrarea 

Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de 

expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau” 

 
 

Domnilor  consilieri, 
 

Prin adresa nr. 92 din 31.12.2021 a Companiei Naționale de administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A., Direcția Implementare Proiecte, Departament Exproprieri, Biroul Exproprieri pentru 

Autostrazi/DN/VO BS ni se aduce la cunoștință faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 21 

octombrie 2021 a fost aprobat coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,, 

Autostrada Ploiești – Buzău ,, pe raza localităților Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, 

Buzău, Țintești din județul Buzău. 

 Dupa cum deja cunoasteti pe o parte din teritoriul UAT Pietroasele va trece lucrarea de utilitate 

publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau”, unde  se regasesc  anumite drumuri de exploatare.  

 Pentru a se putea desfasura in bune conditii lucrarile la Autostrada, este necesar a transfera dreptul 

de administrare asupra acestor drumuri Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, 

infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. 

 Potrivit prevederilor art. 293, alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ ”Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 

domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului local al comunei, (in 

cazul nostru)” 

Având în vedere importanta deosebita a lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada 

Ploiesti-Buzau”, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării dumneavoastră. 

 
PRIMAR, 

Cornel Enache 
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Nr.617/11.02.2022 
Raport 

 
la proiectul de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile-drumuri, 

din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Pietroasele, in administrarea 

Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de 

expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau” 

 

 
 Subsemnatul Grapă Ștefan, inspector în cadrul Primăriei comunei Pietroasele, județul 

Buzău, având în vedere: 

 

- adresa nr. 92 din 31.12.2021 a Companiei Naționale de administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A., Direcția Implementare Proiecte, Departament Exproprieri, Biroul Exproprieri pentru 

Autostrazi/DN/VO BS prin care ne aduce la cunoștință faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 

1118 din 21 octombrie 2021 a fost aprobat coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 

de interes național ,, Autostrada Ploiești – Buzău ,, pe raza localităților Săhăteni, Ulmeni, Movila 

Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Țintești din județul Buzău; 

-prevederile H.G. nr 1.118 din 14 octombrie 2021 prin care a fost aprobat coridorul de 

expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau;  

-prevederile art.2, alin. (2) si alin.(3), lit. a), teza I, art 9, alin.(5^1) si art. 28, alin.(1) din 

Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

-prevederile art. 293 si prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de urgenta nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 Este necesar a se achiziționa o suprafață totală de teren de 1.292 m.p. aflată în proprietate 

publică în administrarea Consiliului Local al Primăriei Pietroasele, județul Buzău, vă fac cunoscut 

ca suprafața de 1.292 m.p. reprezintă drumuri de exploatare și este dispusă după cum urmează: 

 - 28 m.p. categoria de folosință drum de exploatare, situat în extravilanul comunei 

Pietroasele, sat Pietroasele, tarla 136, denumirea locală Pogon dreapta, identificat conform cărții 

funciare nr. 25073, 

- 1209 m.p. categoria de folosință drum de exploatare, situat în extravilanul comunei 

Pietroasele, sat Șarânga, tarla 143, denumirea locală Puț Gutuie, identificat conform cărții funciare 

nr. 24697, 

- 55 m.p. categoria de folosință drum de exploatare, situat în extravilanul comunei 

Pietroasele, sat Șarânga, tarla 143, denumirea locală Puț Gutuie, identificat conform cărții funciare 

nr. 25507. 

In temeiul art. 139 coroborat cu prevederile art 196, alin. (1), lit. a) din  OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ inaintez prezentul raport la proiectul de hotarare in forma prezentata 

de initiator si propun adoptarea lui. 

Inspector,  

Grapă Ștefan  
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NR.________DIN 24.02.2022 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile-drumuri, 

din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Pietroasele, in administrarea 

Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de 

expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau” 

 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in sedinta comisiei 

pe domenii din data de 24.02.2022, a analizat  proiectul de hotarare privind transferul dreptului de 

administrare asupra unor imobile-drumuri, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ 

Teritoriale comuna Pietroasele, in administrarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul 

Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de 

interes national ”Autostrada Ploiesti-Buzau”, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe 

ordinea de zi a sedintei ordinare din data 24.02.2022. 

 

COMISIA, 

1. Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

     4. Balaceanu Liliana Daniela____________________ 

     5. Rotaru Mihail Aurelian__________________________ 
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