CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind suspendarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică,, Reabilitare si
extindere aducțiune fir II Isvarna –Craiova” pe perioada starii de urgență.
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr.12386/25.03.2020 întocmit de
Secretarul General al Județului, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza art.1 și art.2 lit.a) din Decretul Președintelui României nr.
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 1 din
Ordonanța Militară nr.3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19,
în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. 1 lit.f) și art 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se suspendă procedura de expropeiere a imobilelor proprietate
privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
,,Reabilitare si extindere aducțiune fir II Isvarna –Craiova” pe perioada stării de
urgență.
Art.2 – Termenul de depunere a cererilor și documentelor care atestă dreptul
de proprietate prevăzut de art. 8 alin 2 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 se suspendă
pe perioada stării de urgență, urmând ca după încetarea acesteia să curgă un nou
termen.

Art.3 -(1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și
Compania de Apă Oltenia SA Craiova vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia, Companiei de Apă Oltenia SA precum și tuturor
unităților administrativ teritoriale pe raza cărora se află coridorul de expropriere.
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.21/12.02.2019 așa cum a fost
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.265/12.02.2019, a fost
aprobată declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată
care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ,,
Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova,,.
Traseul lucrării de utilitate publică traversează 9 unități administrativ
teritoriale în județul Gorj și 7 unități administrativ teritoriale în județul Dolj.
În cadrul procedurii de expropriere, Consiliul Județean Dolj, în calitate de
expropriator, în temeiul Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesar realizării unor obiective de interes național, județean și
local, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu
prevederile HG nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesar realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu
modificările și completările ulterioare, a parcurs următoarele etape:
- A afișat lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul
topografic care conține coridorul de expropriere la sediile consiliilor
locale și pe pagina proprie de internet;
- A notificat intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul
de expropriere.
Notificarea intenției de expropriere a imobilelor ce urmează a fi expropriate
a fost transmisă, începând cu data de 12.03.2020, tuturor proprietarilor afectați
de aceasta.
În termen de 20 de zile de la data notificării, proprietarii imobilelor au
obligația de a se prezenta la sediul Consiliului Județean Dolj, respectiv la sediul
consiliilor locale situate pe coridorul de expropriere și de a depune actele care
atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse
exproprierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.
Astfel, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat
mai sus, Consiliul Județean Dolj are obligația emiterii deciziei de expropriere
pentru întreg coridorul de expropriere.
Precizăm că notificările au început a fi comunicate anterior instituirii stării
de urgență.

Având în vedere prevederile art.1 și 2 lit.a) din Decretul Președintelui
României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență, art.1-3 din
Ordonața Militară nr.3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID -19 prin care s-au instituit o serie de restricții privind libera circulație a
persoanelor, precum și faptul că primăriile care primesc cererile și actele de
proprietate solicitate și-au redus drastic programul de lucru cu publicul, se
constată că desfășurarea în continuare a procedurii de expropriere (primire acte
de proprietate și emitere decizii de expropriere) este afectată și nu poate fi dusă
la îndeplinire în condițiile stării de fapt în care ne găsim.
Ca urmare a celor prezentate se impune suspendarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de
expropriere a lucrării de utilitate publică ,, Reabilitare și extindere aducțiune fir
II Isvarna-Craiova,, pe perioada stării de urgență, urmând ca după încetarea
acesteia să înceapă să curgă un nou termen de depunere a actelor.
Față de cele prezentate mai sus supunem aprobării Consililului Județean
Dolj proiectul de hotărâre în forma prezentată pe care îl anexăm.
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