PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 20.07.2020

Şedinţa este deschisă de domnul Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj.
Lipsesc domnii consilieri Brezniceanu Alexandru, Calotă Sabina, Ciocoiu
Cristina Maria, Drîgnei Daniel, Irinei Marian Ioan, Naicu Daniel, Neațu Breciugă
Mihail Adrian, Păsculescu Veta, Soare Mihai, Văduva Fănel, Velișcu Carmen Alina.
Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua! ”La Mulți Ani!” sărbătoriților. ”La Mulți
Ani!” colegilor noștri de la Aeroport pentru că este și Ziua Aviației astăzi și este și
ziua Companiei de Apă Craiova. Dragi prieteni, ne întâlnim cu ocazia aceasta
extraordinară, care o să fie de fiecare dată extraordinară, în sensul că de fiecare dată
când mai putem să salvăm o singură zi la acest mare proiect al aducțiunii de apă de
la Isvarna, o să facem tot posibilul chiar să intrăm în ședință extraordinară, să putem
să realizăm chestiunea aceasta cât mai repede, să nu cumva să fim noi o piedică, în
fața acestor realizări. Dar înainte de toate, în această perioadă s-a întâmplat un lucru
care ne-a întristat foarte mult, respectiv dispariția colegului nostru, domnul
Alexandru Brezniceanu. Un om cu adevărat special, așa cum îl știm toți, care si-a
adus contribuția de fiecare dată la proiectele pe care le-a avut la ordinea de zi
consiliul județean. Un om care a lăsat urme adânci și acolo pe unde a fost, fie că a
fost deputat, fie că a avut foarte multe mandate de consilier, fie că a fost profesor.
Acolo unde a fost și-a făcut datoria și rămâne în memoria noastră ca un om deosebit
de destoinic și de aceea vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria
sa.
Se ține un moment de reculegere.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumesc! Dumnezeu să-l odihnească!
*
Dl. Ion Prioteasa: Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este
pentru? – 26 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate ordinea de zi
prezentată (26 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind
modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 265/12.12.2019
privind procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în
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coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere
aducțiune fir II Isvarna - Craiova”.
Așa cum vă spuneam, exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în
cazul nostru consiliul județean este cel care decide aceste lucruri pentru interesul
județean și local. Așa cum știm, s-a declanșat această procedură de expropriere a
imobilelor proprietate și au apărut în această perioadă unele petiții din partea unor
proprietari de imobile și s-au constatat neconcordanțe. Prin ceea ce facem astăzi,
încercăm să le aducem la normal și, așa cum spune legea, această rectificare va fi
făcută de câte ori se impune situația juridică, în așa fel încât obiectivul construit să
corespundă în totalitate.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții?
Dl. Alexandru Gîdăr: Domnule președinte, o singură nelămurire, dacă
poate cineva să mă ajute, dintre colegi. Am văzut, într-adevăr, la UAT Șimnicu de
Sus, la UAT Craiova, au apărut niște modificări, fie că au fost erori de
tehnoredactare, fie că s-a făcut o schimbare de traseu. Nu prea vedem de unde apare
această modificare la UAT Filiași, unde doamna Oltea Elena este înlocuită de
doamna Betiţă Maria, numerele cadastrale de la 10-46 modificate. Ce s-o fi întâmplat
acolo? N-a fost trasată bine direcția conductei? Cum de s-a făcut schimbarea asta?
Dl. Ion Prioteasa: D-na secretar general, vă rog.
Dna. Anda Nicolae: Este vorba doar despre o eroare materială, nu este vorba
de schimbarea cursului coridorului de expropriere. Este o simplă eroare materială.
Dl. Alexandru Gîdăr: A fost atât de mare neatenția colegilor încât au trecut
în loc de un proprietar, alt proprietar?
Dna. Anda Nicolae: Exact.
Dl. Alexandru Gîdăr: Acesta era semnul de întrebare. Vă mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Ca să elucidăm chestiunea aceasta, când se termină sau
când avem posibilitatea, să prezentați materialul acesta pentru că noi, într-un fel,
suntem și într-o capcană aici. Legea ne obligă pe noi să facem treaba aceasta dar noi
lucrăm cu materialul clientului, cu ceea ce ne trimite Compania de Apă și mai
departe, nici măcar Compania de Apă nu are aceste materiale. Este o firmă din
București, care i le face e, așa, cam cât o căruță de marfă, atât sunt materialele toate.
Dar, într-adevăr, de asta vă și spuneam, o să mai apară asemenea modificări.
Chestiunea acesta concretă chiar vă rog s-o verificăm, s-o găsiți și s-o puneți la
dispoziție domnului profesor.
Dna. Anda Nicolae: Noi avem materialele primite de la Compania de Apă,
toate listele cu proprietarii sunt primite de la Compania de Apă. Compania de Apă
le-a întocmit pe baza datelor furnizate de UAT-uri și bineînțeles că pot să apară erori.
Dl. Ion Prioteasa: Acum chiar avem o preocupare: sunt aproximativ 6000
de exproprieri. Primim multe telefoane și vine multă lume. Încercăm să rezolvăm
toate problemele și să le explicăm tuturor chiar dacă Compania de Apă ar trebui să
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le dea lămuririle necesare. Oamenii se îndreaptă către noi, pentru că noi facem
această expropriere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 26 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (26 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Ședința ordinară ne-am propus să o ținem în data de
29.07.2020 ca să ne rămână 2 zile pentru cei care nu și-au depus bilanțurile, pentru că
până la sfârșitul lunii trebuie să fie cu ele la Finanțele Publice. Una sau două societăți
au mai rămas, Hight Tech cred că a mai rămas. Miercuri, 29.07. va avea loc dacă nu
aveți ceva împotrivă. De acum înainte, intrând și în perioada de campanie electorală, va
trebui să ne consultăm înainte de a pune datele pentru a nu fi reuniuni sau să fim plecați
la București. Cu această pandemie trebuie să fim în continuare foarte atenți pentru că nu
este de glumit. Vă rog să aveți grijă, multă sănătate! Mulțumesc!
Se încheie lucrările ședinței.
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