
 

 

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.                                                                                                                                
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 PREŞEDINTE       CONTRASEMNEAZĂ 

            pentru  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

       ION PRIOTEASA 

                                ANDA NICOLAE 
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