Cabinet de Avocat „LAURA STANESCU”
Nr: DN5/2/21.08.2019

Către:

Sediul profesional Str. Paul Greceanu nr. 9, bl. 20A, sc. 1, et. 5, ap. 36
Sector 2, Bucuresti, Romania
Birou de lucru - strada Biserica Amzei nr.21-23, corp C, etaj 2, camera 201, Sector 1,
Bucuresti
Tel: +40 744 589 862
e-mail: laura.stanescu@pblaw.ro;

Comuna Jilava Judetul Ilfov

În atenția:

doamnei Viceprimar Mariana Dumitrescu
Secretarului General al Comunei

Ref:
Expropriere imobile situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Modernizare DN
5, sectorul București – Adunații Copăceni km 7 + 573 – km 19+220”
Bucuresti, 21 August 2019
Stimati Domni,
Subscrisa, C.N.A.I.R S.A prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, cu sediul in
Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, reprezentată convențional în prezenta procedură de
Cabinet de avocat „Laura Stanescu” cu sediul profesional Str. Paul Greceanu nr. 9, bl. 20A, sc. 1,
et. 5, ap. 36 Sector 2, București, România și Biroul de lucru în Strada Biserica Amzei nr.21-23,
corp C, etaj 2, camera 201, Sector 1, Bucuresti, prin avocat Laura STANESCU,
Avand in vedere:
Hotărârea Guvernului nr. 469 din 3 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate
privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN 5,
sectorul Bucureşti - Adunaţii Copăceni km 7+573 - km 19+220", precum şi suplimentarea sumei
prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012;
Notificarea nr. 56715/09.08.2019 emisă de către Directorul General al Companiei Nationale
de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. 32
din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
Notificarea nr. 56719/09.08.2019 emisă de către Directorul General al Companiei Nationale
de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1
din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
Transmiterea notificărilor și actelor necesare formulării cererilor de despăgubiri, către
deținătorii imobilelor afectate de expropriere pentru realizarea obiectivului menționat supra;
Precum și stabilirea programului de lucru al comisiei numite in conformitate cu dispozițiile
Legii nr. 255/2010, care va analiza cererile pentru acordarea despăgubirilor și va verifica dreptul
de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor,
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Vă solicitam respectuos afisarea la sediul primăriei a următoarelor documente, pe care le
atașăm:
1. Hotărârea Guvernului nr. 469/2019
2. Notificarea nr. 56715/09.08.2019
3. Notificarea nr. 56715/09.08.2019
4. Calendarul de lucru al comisiei numite în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010
La momentul afisarii, va rugam sa incheiati un proces verbal de afisare pe care sa-l comunicati
catre „Cabinetul de Avocat Laura Stanescu”, in calitate de reprezentant al expropriatorului CNAIR
S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti.
Va multumim anticipat si apreciem in mod deosebit efortul pe care il depuneti alaturi de noi pentru
finalizarea in bune conditii a proiectului.
Cu deosebita stima,

C.N.A.I.R S.A – prin DRDP București,
Reprezentată de Cabinet de avocat “Stanescu Laura”,
Prin avocat Laura Stănescu
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