
 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr. 144/2019, privind trecerea unor sectoare din drumul județean DJ 643F, în 

domeniul public al statului acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes 

național ”Drumul Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, 

 Tronson 1, județul Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 28980/17.11.2020 al Serviciului Administrarea şi 

Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, raportul Serviciului Juridic nr. 

29339/19.11.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate;  

În baza  art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 293 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 144/2019, în sensul micșorării suprafeței de teren afectată de lucrarea de 

utilitate publică de interes național ”Drumul Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile 

existente” Tronson 1, județul Dolj, de la 9 252 mp la 7 784 mp, aferente drumului județean DJ 

643F NC/CF 225676  - Craiova, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 și Planului de amplasament 

și delimitare a imobilului, la prezenta hotărâre, ce constituie parte din aceasta astfel: 

- la poziția nr. 2, coloana 11 se modifică suprafața de teren supusă transferului de la  

9252 mp la 7784 mp. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 144/2019 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. Câte un exemplar din prezenta se va comunica Direcției Tehnice, S.P.L.D.P. Dolj 

S.A  și ”Teaha & Fuzesi” Societate Civilă de Avocați pentru Compania Națională de 

Administrarea a Infrastructurii Rutiere,. 

         

           Nr.___________                    Adoptată la data de:  _________________ 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DORIN COSMIN VASILE 

                       Contrasemnează 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

ANDA NICOLAE 

 

 
 

 

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj 

Nr. 28980/17.11.2020 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

Dorin Cosmin VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind modificarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 144/2019, privind trecerea unor sectoare din drumul județean DJ 643F, în domeniul public al 

statului acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ”Drumul Expres 

Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronson 1, județul Dolj 

 

Drumul județean DJ 643F face parte din domeniul public al județului Dolj conform 

Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 

județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, fiind identificat 

la poziția nr. 134, cu o lungime de 15,760 km, de la km 5+720 la km 21+480, având următorul 

traseu: Limita județului Olt – Ghercești – Craiova. 

Prin adresa nr. 12511/26.06.2019, Asocierea S.C. TOPOVIA 2002 S.R.L. –  

S.C. STOCAD PROIECT S.R.L. - ”TEAHA & FUZESI” S.C.A. – PORTNOI și ASOCIAȚII 

S.P.A.R.L. prin Liderul de asociere ”TEAHA & FUZESI”  Societate Civilă de Avocați, ne 

înștiințează că Guvernul României a adoptat Horârârea nr. 204/03.04.2019 privind declanșarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Drumul Expres Craiova – Pitești și 

legăturile la drumurile existente” Tronson 1, aflate pe raza localităților Craiova, Ghercești, 

Pielești și Robănești, din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 278 din data de 

11.04.2019. 

Pe lângă imobilele proprietate privată incluse în anexa la Hotărârea Guvernului  

nr. 204/03.04.2019, lucrarea de utilitate publică mai sus menționată, afectează parțial și un imobil 

aflat în domeniul public al Județului Dolj, respectiv drumul județean DJ 643F. 

Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 

a fost adoptată hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 144/31.07.2019 privind trecerea unor 

sectoare din drumul județean DJ 643F, din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public 

al statului, acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ”Drumul 

Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente” Tronson 1, județul Dolj. 

Conform Anexei nr. 2 la hotărârea nr. 144/2019 a Consiliului Județean Dolj, a fost 

transferat dreptul de proprietate, din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public al 

statului, asupra suprafeței de 9 252 mp aferentă drumului județean DJ 643F, identificat cu NC/CF 

225676 - Craiova. 

Prin adresele  nr. 21864/10.08.2020 și nr. 24469/21.09.2020, Asocierea  

S.C. TOPOVIA 2002 S.R.L. – S.C. STOCAD PROIECT S.R.L. - ”TEAHA & FUZESI” S.C.A. – 

PORTNOI și ASOCIAȚII S.P.A.R.L. prin Liderul de asociere ”TEAHA & FUZESI”  Societate 

Civilă de Avocați, în calitate de reprezentanți ai expropriatorului Statul Român prin  



 

 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de 

Administrare Infrastructurii Rutiere, ne înștiințează că în urma finalizării și avizării planurilor 

parcelare de către O.C.P.I. Dolj, s-a constatat că imobilul drumul județean DJ 643F proprietate 

publică a Județului Dolj, înscris în Cartea Funciară nr. 225676 – Craiova, este afectat în mod real 

de coridorul de expropriere pe o suprafață de  numai 7 784 mp, conform documentației tehnico - 

cadastrale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri a consiliului 

județean privind modificarea poziției nr. 2, a coloanei nr. 11 din Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 144/2019, privind trecerea unor sectoare din drumul județean  

DJ 643F, în domeniul public al statului acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de 

interes național ”Drumul Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”,  

Tronson 1, județul Dolj.   

Suprafața de teren supusă transferului din coloana nr. 11 se va modifica de la 9 252 mp la 

7 784 mp. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

                 ŞEF SERVICIU,                                                                          Întocmit, 

               Adrian PLUGARU                                                          Camelia Mihaela CIONTU 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.29339/19.11.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind modificarea pozitiei 2 din Anexa nr. 2 la   

Hotărârea Consiliului Județean Dolj  nr. 144/2019, privind trecerea unor sectoare 

din drumul județean DJ 643F, din domeniul public al statului, acestea fiind afectate 

de lucrarea de utilitate publică de interes național ,, Drumul Expres Craiova-Pitești  și 

legăturile la drumurile existente,, Tronson 1, județul Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind modificarea  

pozitiei  2  din Anexa nr. 2 la   Hotărârea Consiliului Județean Dolj  nr. 144/2019, 

privind trecerea unor sectoare din drumul județean DJ 643F, din domeniul public al 

statului, acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ,, 

Drumul Expres Craiova-Pitești  și legăturile la drumurile existente,, Tronson 1, județul 

Dolj propus de președintele Consiliului Județean Dolj a constatat următoarele:  

 

Obiectul/domeniul reglementat: modificarea pozitiei  2 din Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj  nr. 144/2019, privind trecerea unor 

sectoare din drumul județean DJ 643F, din domeniul public al statului, acestea 

fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ,, Drumul 

Expres Craiova-Pitești  și legăturile la drumurile existente,, Tronson 1, județul 

Dolj 

 

1) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și 

se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile:  

-art.59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;  

 -art.108 lit.a) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare, 

. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 

     



     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 

sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi 

adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean 

Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 
AVIZAT,                                                                                                       ÎNTOCMIT, 

        ȘEF SERVICIU                        CONSILIER JURIDIC, 

 

       DAIANA STOICA                                                                                    Manea Mioara-Veronica 

 

 

 
 

     

                            

 

 

                           

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr…………………………. 

 

 

 

 

Nr. 
Crt 

Județ U.A.T. 

Denumirea 
proprietarului/ 

deținătorului dreptului 
de administrare 

Tarla Parcela 
Nr.cad/ 

topo 
Nr. Carte 
funciară 

Categoria 
de 

folosință 

Intravilan/ 
Extravilan 

 

Suprafața 
totală 

teren (mp) 

Suprafața 
supusă 

transferului 
(mp) 

Suprafața 
construcții 

(mp) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 DOLJ CRAIOVA JUDEȚUL DOLJ - DJ 643F 225676 225676 DR E 9,597.00 7.784.00 - 
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