
 

 

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificării articolului 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj 

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

privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată 

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

extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”. 

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5805/05.02.2020 întocmit de Direcţia Juridică, 

Administraţie Locală Secretariat şi Serviciul Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Dolj şi Raportul de specialitate nr. 6346/06.02.2020 întocmit de Direcţia 

Juridică, Administraţie Locală Secretariat  prin care se propune rectificarea articolului 4 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/2019 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 conformitate cu prevederile art. 71, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 173, lit. (f) şi art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. 

(1) Se aprobă rectificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 

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

declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul 



de expropriere a lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi extindere aducţiune fir II 

Isvarna - Craiova” în sensul că sintagma “suprafaţa totală ce urmează a fi expropriată este de 

2.158.797,00 mp” se înlocuieşte cu sintagma  “suprafaţa totală ce urmează a fi expropriată este 

de 2.157.356 mp”. 

      (2) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/2019 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 21/2019 privind declanşarea procedurii 

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

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

rămân valabile. 

 (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 şi Companiei de Apă Oltenia S.A.   
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