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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

 
PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

privind constituirea comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”.  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 

Avînd în vedere referatul nr. 20894/2020 întocmit de Secretarul General al Judeţului prin care se 

propune emiterea dispoziţiei privind constituirea comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a a 

altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării 

lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, 

În aplicarea: 

•  Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 21 din 12.02.2019 privind declanșarea procedurii de 

expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova”, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 71 din 26.03.2020 privind suspendarea procedurii de 

expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna - Craiova” pe perioada stării de 

urgență și până la încetarea aplicabilității măsurilor de restricționare a circulației persoanelor; 

• Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 20/12.02.2019 privind stabilirea unor măsuri ce vizează 

exproprierea unor terenuri pe raza administrativă a Judeţului Gorj, în considerarea caracterului de 

utilitate publică a unui obiectiv de investiţie ce urmează a fi realizat în interesul UAT-Judeţul 

Dolj”; 

• Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj nr. 251/2020 privind decizia de expropriere a 

imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna - Craiova”. 

http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2021.pdf
http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2021.pdf
http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2021.pdf
http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2071.pdf
http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2071.pdf
http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2071.pdf
http://www.cjdolj.ro/expropriere/Hotararea%2071.pdf
http://www.cjdolj.ro/Hotarari2019/Hotararea%20265.pdf
http://www.cjdolj.ro/Hotarari2019/Hotararea%20265.pdf
http://www.cjdolj.ro/Hotarari2019/Hotararea%20265.pdf
http://www.cjdolj.ro/Hotarari2019/Hotararea%20265.pdf
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Luând în considerare: 

-    adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul  Dolj nr. 7028/2019; 

-    adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj nr. 9480/2019; 

-    adresa OCPI Dolj nr.7911/2019; 

-    adresa OCPI Gorj nr.7144/2019. 

    În baza dispoziţiilor: 

- art. 18 - 21 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; 

- art. 14 - 17 din Normele metodologice de aplicare a 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, aprobate prin H.G.nr. 53/2011. 

În temeiul art. 191, alin. (1), lit. f) şi art. 196,  alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                         DISPUNE 

 

Art.1.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Tismana, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta dispoziţie. 

Art.2.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Godineşti, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta dispoziţie. 

Art.3.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Câlnic, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr.3 la prezenta dispoziţie. 
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Art.4.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Teleşti, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta dispoziţie. 

Art.5.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Rovinari, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr.5 la prezenta dispoziţie. 

Art.6.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Bâlteni, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr.6 la prezenta dispoziţie. 

Art.7.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Plopşoru, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr.7 la prezenta dispoziţie. 

Art.8.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Brăneşti, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr.8 la prezenta dispoziţie. 

Art.9.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Ţânţăreni, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr.9 la prezenta dispoziţie. 

Art.10.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Filiaşi, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.10 la prezenta dispoziţie. 

Art.11.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Brădeşti, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.11 la prezenta dispoziţie. 

Art.12.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 
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“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.12 la prezenta dispoziţie. 

Art.13.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Almăj, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.13 la prezenta dispoziţie. 

Art.14.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Işalniţa, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.14 la prezenta dispoziţie. 

Art.15.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Şimnicu de Sus, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.15 la prezenta dispoziţie. 

Art.16.  Se constituie comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al localităţii 

Craiova, judeţul Dolj, prevăzută în Anexa nr.16 la prezenta dispoziţie. 

Art.17.  Comisiile constituite conform art.1 – 16, vor îndeplini următoarele atribuţii: 

- constatarea acceptării sau, după caz a neacceptării cuantumului despăgubirii de către proprietarii sau 

titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii; 

- analizarea cererilor şi documentelor anexate acestora, în termen de 10 zile de la data începerii 

activităţii; 

- transmiterea de adrese către proprietarii sau titularii altor drepturi reale, în vederea completării 

documentaţiei depuse; 

- constată că dosarul este complet şi convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poştă cu scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului verbal; 

- încheierea procesului verbal ca urmare a analizării cererilor şi documentelor anexate acestora, în care 

se menţionează, după caz, acordul sau dezacordul proprietarilor cu privire la valoarea despăgubirilor; 

- adoptarea hotărârii de stabilire a despăgubirilor în termen de 2 zile de la încheierea procesului verbal 

şi comunicarea hotărârilor către persoanele îndreptăţite; 

- afişarea, în extras, a hotărârii de stabilire a despăgubirilor la sediul consiliului local 

respectiv/Consiliului Judeţean Dolj şi pe pagina de internet a expropriatorului.   

Art.18.  Comisiile de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor îşi vor desfăşura activitatea la sediul consiliului local pe a cărui rază teritorială se situează 
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imobilele expropriate/Consiliului Judeţean Dolj, iar şedinţele comisiei se vor desfăşura până la data la 

care vor fi emise şi comunicate toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse 

exproprierii. Data începerii activităţii comisiilor va fi adusă la cunoştiinţa persoanelor interesate prin 

publicarea unui anunţ într-un cotidian local din judeţele Gorj şi Dolj. 

Art.19.  Prezenta dispoziţie se duce la îndeplinire de direcţiile de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Dolj, de membrii comisiei şi de consiliile locale implicate. 

Art.20.  Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Consiliului Judeţean Dolj, la sediile consiliilor 

locale implicate, va fi publicată pe pagina de internet a expropriatorului şi va fi comunicată membrilor 

comisiilor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj, Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, OCPI Gorj, OCPI 

Dolj, Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

 

 

 

Nr. 258       Adoptatǎ la data de: 28.07.2020 

 

 

 

               Contrasemnează 

 PREŞEDINTE,             pentru SECRETAR GENERAL      

                   AL JUDEȚULUI,  

 

        ION PRIOTEASA                          ANDA NICOLAE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    

Cabinet Secretar General al Judeţului            

NR.  20894/28.07.2020                                      

 

                                                                 APROBAT  

                                                                    

                                                                                                                                PREŞEDINTE 

 

   ION PRIOTEASA 

                  

 

REFERAT 

  

 

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj nr. 251/2020 s-a 

dispus exproprierea imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de 

expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi 

extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”. 

În conformitate cu prevederile art. 18 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, 

coroborate cu cele ale art. 14 din Normele metodologice de aplicare a 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, aprobate prin H.G.nr. 53/2011, expropriatorul are obligaţia ca în termen 

de 5 zile de la emiterea dispoziţiei de expropriere să constituie comisiile de 

verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente, respectiv să constate acceptarea sau, după caz, 

neacceptarea cuantumului despăgubirilor de către proprietarii sau titularii altor 

drepturi reale asupra terenurilor expropriate. 
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 Potrivit dispoziţiilor legale, comisiile de verificare a dreptului de proprietate 

sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente sunt formate din 5 

membri, respectiv primarul oraşului/comunei pe a cărui rază teritorială se află 

imobilele expropriate, reprezentantul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj, 

reprezentantul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj, reprezentantul Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, reprezentantul Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Dolj şi doi reprezentanţi ai expropriatorului – Judeţul Dolj. 

 Prin adresele nr. 7028/2019, nr. 9480/2019, nr. 7911/2019, nr. 7144/2019 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj, Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj, OCPI 

Dolj şi OCPI Gorj au comunicat reprezentanţii lor în comisii. 

 Comisiile  îşi vor desfăşura activitatea zilnic, fiind legal întrunite în prezenţa 

a cel puţin trei membri, din care în mod obligatoriu, doi sunt reprezentanţii 

expropriatorului. 

 Atribuţiile comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altor 

drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente sunt următoarele: 

- constatarea acceptării sau, după caz a neacceptării cuantumului despăgubirii de 

către proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse 

exproprierii; 

- analizarea cererilor şi documentelor anexate acestora, în termen de 10 zile de la 

data începerii activităţii; 

- transmiterea de adrese către proprietarii sau titularii altor drepturi reale, în 

vederea completării documentaţiei depuse; 
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- constată că dosarul este complet şi convoacă titularul/titularii cererii, în scris, 

prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea 

semnării procesului verbal; 

- încheierea procesului verbal ca urmare a analizării cererilor şi documentelor 

anexate acestora, în care se menţionează, după caz, acordul sau dezacordul 

proprietarilor cu privire la valoarea despăgubirilor; 

- adoptarea hotărârii de stabilire a despăgubirilor în termen de 2 zile de la 

încheierea procesului verbal şi comunicarea hotărârilor către persoanele 

îndreptăţite; 

- afişarea, în extras, a hotărârii de stabilire a despăgubirilor la sediul consiliului 

local respectiv/Consiliului Judeţean Dolj şi pe pagina de internet a 

expropriatorului.   

Secretariatul comisiilor va fi asigurat prin grija secretarului unităţii 

administrativ teritoriale, acesta având competenţa de a primi, înregistra şi arhiva 

cererile şi documentele doveditoare, care atestă dreptul de proprietate, depuse de 

proprietari. 

Luând în considerare cele de mai sus, supun spre aprobare constituirea 

comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi 

acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării 

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

Craiova”, în componenţa şi cu atribuţiile prevăzute în cuprinsul proiectului de 

dispoziţie alăturat.  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Anda NICOLAE 
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Anexa nr.1 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Tismana, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Tismana: SLIVILESCU MARIAN/supleant viceprimar: UNGUREANU 

PETRE 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Tismana, Judeţul Gorj, respectiv GHINOIU 

NICOLAE 
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Anexa nr.2 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Godineşti, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Godineşti:  AURARIU COMAN /supleant viceprimar: CIOATĂ VASILE 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Godineşti, Judeţul Gorj, respectiv MERFU 

GHEORGHE SORIN 
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Anexa nr.3 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Câlnic, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Câlnic: VULPE DUMITRU /supleant viceprimar: SĂPUNARU MARIUS  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Câlnic, Judeţul Gorj, respectiv BUŞE 

DIANA RAMONA 
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Anexa nr.4 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Teleşti, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Teleşti: MISCHIE ION /supleant viceprimar: POPESCU GEO GABRIEL  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Teleşti, Judeţul Gorj, respectiv SIRBU 

CONSTANTIN MARINEL 
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Anexa nr.5 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Rovinari, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Oraşului Rovinari: FILIP ROBERT DORIN /supleant viceprimar: ------------- 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Rovinari, Judeţul Gorj, respectiv POPESCU 

AURORA CARMEN  
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Anexa nr.6 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Bâlteni, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Bâlteni: VLĂDULEANU VASILE /supleant viceprimar: SCUTARU 

DUMITRU  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Bâlteni, Judeţul Gorj, respectiv POPESCU 

MARIUS  
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Anexa nr.7 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Plopşoru, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Plopşoru: GRIGORIE PETRE /supleant viceprimar: TUDORAŞCU IONEL 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Plopşoru, Judeţul Gorj, respectiv 

ŞTEFĂNESCU VICTORIA  
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Anexa nr.8 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Brăneşti, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Brăneşti: STOICHIŢOIU GHEORGHE /supleant viceprimar: NĂBOIU 

MIHĂIŢĂ  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Brăneşti, Judeţul Gorj, respectiv  DULCU 

MARIANA DANIELA  
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Anexa nr.9 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Ţânţăreni, judeţul Gorj 

 

 

 

 

Primarul Comunei Ţânţăreni: VASILESCU MARIA /supleant viceprimar: CIUTUREANU 

ROBERT 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj: IONESCU CĂTĂLIN/ supleant CÎRŢÎNĂ ZENOVIA 

 

OCPI Gorj: GĂVAN GABRIELA / supleant BUJIU MARIA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Ţânţăreni, Judeţul Gorj, respectiv  

CIOBANU CRISTIAN 
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Anexa nr.10 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Filiaşi, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul Oraşului Filiaşi: GHEORGHE ILIE COSTELUŞ /supleant viceprimar: FLORESCU 

LAURENŢIU IONEL  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: GHEORGHE IULIA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Filiaşi, Judeţul Dolj, respectiv OGLICE ION 
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Anexa nr.11 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Brădeşti, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul comunei Brădeşti: RĂCĂREANU ION /supleant viceprimar: ENACHE CARMEN 

GABRIELA  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: IVANOVICI DINA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Brădeşti, Judeţul Dolj, respectiv GRECU 

MARIANA ADELINA 
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Anexa nr.12 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul comunei Coţofenii din Faţă: CÂRCIUMARU CONSTANTIN /supleant viceprimar: 

CEOCEA DANIEL CLAUDIU  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: MITRE MONICA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Coţofenii don Faţă, Judeţul Dolj, respectiv 

NUŢU ELVIRA CLAUDIA  
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Anexa nr.13 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Almăj, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul comunei Almăj: RĂCĂREANU ION /supleant viceprimar: TĂLĂBAN AURICĂ  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: IVANOVICI DINA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Almăj, Judeţul Dolj, respectiv 

DUMITRAŞCU TITA  
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Anexa nr.14 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Işalniţa, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul comunei Işalniţa:                                       /supleant viceprimar: BĂLAN EUGEN  

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: SĂNDOIU ADINA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Işalniţa, Judeţul Dolj, respectiv  BADEA 

MARIANA RAMONA 
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Anexa nr.15 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

localităţii Şimnicu de Sus, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul comunei Şimnicu de Sus: DUMITRU MARIUS COSMIN  /supleant viceprimar: FULGA 

JANA   

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: MITRE MONICA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STANCOVICI ANDREI 

                                               MITĂ CONSTANTIN 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Şiminicu de Sus, Judeţul Dolj, respectiv 

SÎRBA DORINA RAMONA  
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Anexa nr.16 la Dispoziţia nr. 258/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a a altor drepturi reale şi acordarea 

despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică 

“Reabilitare şi  extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”, aflate pe teritoriul administrativ al 

municipiului Craiova, judeţul Dolj 

 

 

 

 

Primarul municipiului Craiova: GENOIU MIHAIL  /supleant viceprimari: COSMAN ADRIAN, 

BĂRĂGAN STELIAN   

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj: VLĂDOIU LAURA 

 

OCPI Dolj: VĂDUVA TRAIAN / supleant OPREA ROXANA LAURA 

 

Reprezentanţi expropriator:  STOENESCU CLAUDIU 

                                               CIONTU TEODOR 

                                               

 

 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul UAT Craiova, Judeţul Dolj, respectiv MIULESCU 

NICOLETA 

 




