HOTĂRÂRE
privind darea în administrare către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
a terenurilor aferente investițiilor din cadrul
” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul
Dolj în perioada 2014-2020”, reabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova.
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 1572/22.01.2021 al Serviciului Administrarea
şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, raportul Serviciului Juridic nr.
1645/21.01.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate;
În baza art. 28 alin. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprirea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,
În temeiul art.173 alin. (1) lit. c), alin.4 lit.a), art. 297 alin.(1) lit.a), art. 298, art.182
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. –
operatorul serviciului public, a terenurilor aferente investițiilor din cadrul” Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Dolj în perioada 20142020”, reabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Predarea – primirea se va face în baza unui proces - verbal de predare - primire,
încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în termen de
30 de zile de la data prezentei hotărări.
Art. 3. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite Direcţiei Economice, Serviciului
Juridic,Administrație Locală a Consiliului Judeţean Dolj și S.C. Compania de Apă Oltenia
S.A.
Nr. _______

Adoptată la data de: ______________

PREŞEDINTE,

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

DORIN COSMIN VASILE

ANDA NICOLA

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Serviciul Administrarea şi Exploatarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj
Nr. 1572/22.01.2021

PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărȃre privind darea în administrare către
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul
” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Dolj
în perioada 2014-2020”, reabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova.
Conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprirea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local ,
Consiliului Județean Dolj a fost aprobată documentația tehnico – economică - faza S.F, aferentă
coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere aducțiune fir
II Isvarna – Craiova” prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 278/28.11.2017.
Prin hotărârea nr. 21/12.02.2019 Consiliul Județean Dolj a declanșat procedura de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova”.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 48/15.04.2019 a fost aprobată participarea
Consiliului Judeţean Dolj la cofinanţarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014 – 2020”.
În data de 14.05.2019 a fost încheiat Contractul de Finanţare nr. 248 între Ministerul
Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Managment pentru Programul Operațional
Infrastructura Mare (POIM) și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în calitate de beneficiar al
finanțării privind ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Dolj, în perioada 2014 – 2020” , având ca dată limită de implementare 31.12.2023;
Proiectul urmărește dispozițiile din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare
(POIM) prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și apei uzate.
În data de 17.03.2020 Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei
de aprobare a contribuției financiare la proiectul major ”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014 – 2020”, selectat în cadrul
programului operațional ”Infrastructură Mare” în regiunea Sud – Vest în România.
În baza Dispoziției nr. 251/23.07.2020 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” și a
documentației întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate
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administrativ – teritorială în parte, expropriatorul Județul Dolj a solicitat intabularea dreptului
de proprietate asupra coridorului de expropriere.
Extinderea conductei de aducțiune pe teritoriul județului Dolj s-a prevăzut pe o lungime
totală de 33,343 km traversând următoarele unităti administrativ – teritoriale: Craiova,
Șimnicu de Sus, Ișalnița, Almăj, Coțofenii din Față, Brădești, Filiași în suprafață totală de
853.737 mp.
În temeiul art. 28 alin .1 al Legii nr. 255/2010 privind exproprirea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, propunem
adoptarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Dolj privind darea în administrare către
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul
” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Dolj în
perioada 2014-2020”, reabilitare și extindere aduțiune Fir II Isvarna-Craiova, astfel:
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Craiova în suprafața de 43.708 mp înscris în Cartea
Funciară nr. 245958.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Craiova în suprafața de 65.728 mp înscris în Cartea
Funciară nr. 245967.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Șimnicu de Sus în suprafața de 43.345 mp înscris în
Cartea Funciară nr. 41017.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Ișalnița în suprafața de 111.582 mp înscris în Cartea
Funciară nr. 35586.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Almăj în suprafața de 93.70 mp înscris în Cartea
Funciară nr. 31616.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Coțofenii din Față în suprafața de 98.746 mp înscris
în Cartea Funciară nr. 32983.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Brădești în suprafața de 195.640 mp înscris în Cartea
Funciară nr. 78114.
- Tronsonul situat pe raza U.A.T. Filiași în suprafața de 201.307 mp înscris în Cartea
Funciară nr. 34328.
Anexăm proiectul de hotărâre.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
COSMIN DURLE

Șef Seviciu,
ADRIAN PLUGARU

Întocmit,
CAMELIA CIONTU
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.1645/21.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind darea în administrare către SC Compania de Apă
Oltenia S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul
”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Dolj în perioada 2014-2020”, reabilitarea și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova

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 darea
în administrare către SC Compania de Apă Oltenia S.A. a terenurilor aferente
investițiilor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Dolj în perioada 2014-2020”, reabilitarea și extindere aducțiune Fir II
Isvarna-Craiova și a constatat următoarele:
1)
Obiectul/domeniul reglementat: darea în administrare către SC Compania
de Apă Oltenia S.A. – operatorul serviciului public, a terenurilor aferente
investițiilor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Dolj în perioada 2014-2020”, reabilitarea și extindere
aducțiune Fir II Isvarna-Craiova
2)
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. 28, alin.1, teza a II-a din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional,
judeţean şi local;
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- art.173 alin. (1) lit. c), alin.4 lit.a), art. 297 alin.(1) lit.a), art. 298, art.182 alin.(1)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.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

Șef Serviciu juridic,
Daiana Stoica
Întocmit,
Consilier Juridic,
Alin Maria

Anexa la HCJD nr.......................
Nr. Carte
Funciară
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Denumire obiect

1

Suprafața
(mp)
2

U.A.T Craiova - extravilan
U.A.T Craiova – extravilan/intravilan
U.A.T Șimnicu de Sus – extravian/intravilan
U.A.T Ișalnița – extravilan/intravilan
U.A.T Almăj – extravilan/intravilan
U.A.T Coțofenii din Față – extravilan/intravilan
U.A.T Brădești - extravilan/intravilan
U.A.T Filiași - extravilan/intravilan

43.708
65.728
43.345
111.582
93.701
98.746
195.640
201.307

245958
245967
41017
35586
31616
32983
78114
34328

”Proiectului
regional
de
dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din judetul Dolj în
perioada 2014-2020”. Reabilitare
și extindere
aducțiune Fir II
Isvarna-Craiova

Nr.
crt.
0

Date de identificare

1
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