
 

 

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei nr.4 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 

265/12.12.2019 privind procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi 

extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”. 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 Având în vedere Raportul comun întocmit de Direcţia Juridică, Administraţie Locală 

Secretariat şi Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj nr. 

19482/09.07.2020 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 

265/12.12.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 21/2019 privind 

declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi extindere aducţiune fir II Isvarna - 

Craiova”,  

 În baza adresei Companiei de Apă Oltenia S.A. nr. 13100/08.07.2020 înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Dolj sub nr. 19415/09.07.2020 prin care se solicită 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/12.12.2019 şi a Notificărilor 

înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Dolj sub nr. 15266/12.05.2020, nr. 

16550/29.05.2020 şi nr. 19070/06.07.2020 însoţite de documente justificative, 

  Ţinând seama de modificările survenite în situaţia proprietarilor unor imobile 

afectate de măsura exproprierii, 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare, 



 În baza dispoziţiilor art. 173, lit.f), art. 182 şi art. 196, alin. 1, lit. a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  Anexa nr. 4 privind Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi 

reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere – judeţul Dolj, rectificată. 

Art.2. Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/12.12.2019 

îşi menţin valabilitatea. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de Compania de Apă Oltenia S.A. 

Craiova şi direcţiile de specialitate ale consiliului judeţean şi se comunică Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Companiei de Apă Oltenia S.A.                                                                                                                                

 

 Nr. ______     Adoptată la data de _______ 2020 

 

 PREŞEDINTE       CONTRASEMNEAZĂ 

            pentru  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

       ION PRIOTEASA 

                                ANDA NICOLAE 

  



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    

DJALS – Serviciul Juridic, Administraţie Locală  

Serviciul Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                            

NR. 19482/09.07.2020                                       

 

APROBAT 

 

PREŞEDINTE 

 

ION PRIOTEASA 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de hotarare privind modificarea Anexei nr.4 la  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/12.12.2019 privind procedura de 

expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi extindere aducţiune 

fir II Isvarna - Craiova”. 

 

În baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a 

acestei legi, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 21/12.02.2019 

privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate 

în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi extindere fir 

II Isvarna - Craiova”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 21/12.02.2019 s-a aprobat 

amplasamentul lucrării de utilitate publică, potrivit planurilor topografice care 

conţin coridorul de expropriere prevăzut în anexele nr. 1.1 – 1.9 şi nr. 2.1 – 2.7 şi 

Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate 

de coridorul de expropriere, suprafeţele care urmează a fi expropriate şi sumele 

individuale aferente despăgubirilor, potrivit anexelor nr. 3 şi 4. 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 21/12.09.2019 a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.  265/12.12.2019.  

 



 

 

Prin Adresa nr. 13100/08.07.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Dolj sub 

nr. 19415/09.07.2020 Compania de Apă Oltenia S.A. solicită adoptarea unei hotărâri 

de modificare a H.C.J. Dolj nr. 265/2019. 

În urma analizării şi verificării Notei de Fundamentare întocmită de 

Compania de Apă Oltenia S.A. şi a documentelor anexate se constată următoarea 

stare de fapt: 

În urma petiţiilor formulate de proprietarii imobilelor aflate pe coridorul 

de expropriere a lucrării de utilitate publică  “Reabilitare şi extindere Aducţiune fir 

II Isvarna – Craiova” înregistrate la Consiliul Judeţean Dolj şi Compania de Apă 

Oltenia S.A. s-au constatat neconcordanţe între situaţiile evidenţiate initial şi  

identificările ulterioare ale persoanelor supuse exproprierii. 

Modificările intervenite în anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Dolj nr. 265/2019 privind Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale 

căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere - judeţul Dolj, sunt precizate 

mai jos: 

La UAT Şimnicu de Sus poziţiile care urmează a fi modificate sunt la nr.crt.9, 

nr.crt.10, persoana iniţială trecută în listă Coşoveanu Ilie, nr.crt.11 – Răduţi Aneta, 

nr.crt.12 – Catrina Maria fiind înlocuiţi cu Babov Vladimir, celelalte date 

nemodificându-se.   

Domnul Babov Vladimir dovedeşte dreptul de proprietate în baza 

Contractului de vânzare cumpărare nr.3782/27.05.2008. În tabelele centralizatoare 

iniţiale întocmite pentru procedura de expropriere de Compania de Apă Oltenia, 

conform bazei de date de la OCPI Dolj şi a Primăriei Şimnicu de Sus, a fost trecut 

eronat numele proprietarilor ce au  deţinut anterior imobilele supuse exproprierii. 

 

 

 

 

 



 

La UAT Craiova poziţia care urmează a fi modificată este la nr.crt.79, 

persoana iniţială trecută în listă Bărăgan Stelian  fiind înlocuită cu SC Prima Serv 

SRL, celelalte date nemodificându-se.  

În urma verificării efectuate de Compania de Apă  Oltenia s-a constatat o 

eroare de tehnoredactare în ceea ce priveşte scrierea numărului cadastral, respectiv 

numele proprietarului şi anume: nr. cadastral 221979 – proprietar Bărăgan Stelian 

este de fapt nr. cadastral 221970 – proprietar SC Prima Serv SRL, conform extras 

de Carte Funciară nr.221970. 

La UAT Filiaşi poziţia care urmează a fi modificată este la nr.crt.50, persoana 

iniţială trecută în listă Oltea Elena  fiind înlocuită cu Betiţă Maria şi nr. 

parcelă/nr.topografic  se modifică din 10 în 46, celelalte date nemodificându-se.  

În conformitate cu prevederile art. 32 din  Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes national, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare: 

2) În cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată 

neconcordanţe între situaţiile evidenţiate în documentaţiile cadastrale şi 

identificările iniţiale ale imobilelor şi persoanelor supuse exproprierii, va fi 

rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului 

judeţean/consiliului local privind declanşarea procedurilor de expropriere, 

cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii. 

     (3) Anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind 

declanşarea procedurii de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele 

supuse exproprierii, va fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât 

situaţia juridică a proprietarilor, a imobilelor şi a obiectivului construit să 

corespundă în totalitate cu situaţia de fapt. 

      

 

 

 

  



 

  (4) Ca urmare a rectificării prevăzute la alin. (3), expropriatorul va 

rectifica hotărârea de expropriere şi va reconsemna sumele de bani cu titlu de 

despăgubiri conform hotărârii Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local 

rectificată. 

D.J.A.L.S. - Serviciul Juridic, Administraţie Locală apreciază, având în 

vedere situaţia de fapt detaliată anterior, că sunt incidente prevederile cuprinse la  

art.32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes national, judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi propune modificarea Anexei nr. 4 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/12.12.2019. 

Faţă de cele menţionate propunem spre aprobare proiectul de Hotărâre privind 

modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/12.12.2019.  

Anexăm alăturat proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,  

      OVIDIU ROŞCA                                                       

 

 ŞEF SERVICIU JURIDIC,                                                      ŞEF SERVICIU S.A.E.D.P.P., 

        DAIANA STOICA                                                                 ADRIAN PLUGARU 

                                                                                                

                                                                              CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                 MARIUS PETRESCU 

 
























































































































