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În conformitate cu prevederile art. 9. alin. (3 1) din Legea nr. 255/20 I O privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional. 
judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1.118 din 
14 octombrie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere n tuturor imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes naţional "Autostrada Ploieşti - Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Ulmeni, 
Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău, publicată în ;\,fonitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.006 din 21 octombrie 2021, vă notificăm faptul că imobilele 
deţinute de ciitre persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 a actului normativ men\ionat, imobile afoclate de 
realizarea lucrării de utilitate publică de interes na\ional "Autostrada Ploit:şti - Buzău", aflal L pe rata 
localităţilor Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău, 
vor face obiectul procedurii de expropriere. 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (33) din Legea nr. 255/20 I O, aveţi obligaţia ca în 
termen de 15 zile calendaristice de la data notificării, să comunicaţi expropriatorului C.N./\.1.R. -- S.A. 
la adresa din Bucureşti, 8-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cod O I 0873, Tel: (+4021) 264.32.00, 
Fax: (+4021) 312.09.84, dacă intenţionaţi să dispuneţi măsurile asigurătorii sau poprit ea asupra 
sumelor care urmează a fi consemnate în conturile proprietarilor imobilelor. ca urmare a cxpropri.:rii 
pentru cauză de utilitate publică. 
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