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RO12911609; J35/306/2000
Timişoara, str. Dafinului, nr. 22
Tel 0256/305684 Fax 0256/305689
e-mail - office@prometer.ro

Nr. 1002/16.09.2020
Subscrisa PROMETER M&G S.R.L., în calitate de executant al lucrărilor cadastrale în
vederea realizării etapelor de expropriere conform Legii 255/2010, pentru lucrarea de utilitate
publică „Modernizare strazi in Comuna Ghiroda: str. Bobalna, str. Padurea Verde, str.
Zorilor, str. Nufarul, str. Rachitei, str. Iris, str. Crizantemelor, str. Bujorilor, str. Florilor, str.
Zambilelor, str. Lalelelor, str. Crinilor, str. Lacului inclusiv legatura cu Calea
Lugojului(DN6)-Lot 8, UAT Ghiroda, jud. Timis”, formulăm prezenta:

NOTIFICARE
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si prevederile Hotararii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, vă invităm la sediul societatii noastre din
Timisoara, str. Dafinului, nr. 22, in perioada 01.10.2020-23.10.2020, între orele 10.00-17.00,
in vederea semnării formularelor necesare pentru depunerea la O.C.P.I. Timis a documentaţiilor
individuale pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică „Modernizare strazi in Comuna Ghiroda: str. Bobalna, str.
Padurea Verde, str. Zorilor, str. Nufarul, str. Rachitei, str. Iris, str. Crizantemelor, str.
Bujorilor, str. Florilor, str. Zambilelor, str. Lalelelor, str. Crinilor, str. Lacului inclusiv
legatura cu Calea Lugojului(DN6)-Lot 8, UAT Ghiroda, jud. Timis”.
In contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale,
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si de instituirea starii de alerta
pe teritoriul Romaniei, prezentarea proprietarilor/persoanelor interesate se va face cu
respectarea normelor sanitare in vigoare-obligatoriu purtarea mastii de protectie si
pastrarea distantarii sociale.
Prin semnarea acestor formulare va exprimati acordul pentru depunerea la O.C.P.I. Timis
in vederea actualizarii/dezlipirii/primei inscrieri a imobilului prin documentatiile individuale
ulterior intabularii coridorului de expropriere in favoarea Comunei Ghiroda.
Datorită caracterului de excepţie al măsurilor de expropriere dispuse în temeiul Legii
255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art, 7, alin. (7) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 53/2011,
în cazul în care nu puteţi/refuzaţi semnarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la
înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, această declaraţie va fi semnată de către
Preşedintele Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
sau de către reprezentantul expropriatorului.
Mentionam ca in situatia in care exista mai multi proprietari asupra terenului supus
exproprierii, este suficienta prezenta unei singure persoane.
Avem rugamintea ca la data prezentarii in vederea semnarii sa detineti actul de
identitate sau copie a acestuia si copie a actului de proprietate asupra terenului afectat.
Pentru nelămuriri vă rugăm să contactati:
-PROMETER M&G S.R.L. la nr. de telefon 0256/305684 sau adresa de mail
office@prometer.ro.
Cu stimă,
Director
ing. Lia COSTEA

