
 

 

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 

 

  PROIECT 



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.   

 

                                                                                                                               

 Nr. ______     Adoptată la data de _______ 2020 

 

 PREŞEDINTE       CONTRASEMNEAZĂ 

                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

       ION PRIOTEASA 

                                ANDA NICOLAE 



Nr. 5805/05.02.2020  

 

PREŞEDINTE 

ION PRIOTEASA 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale cuprinse în 

articolul 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 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. 

Prin Adresa nr. 23557/04.12.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Dolj sub nr. 

25643/04.12.2019 şi Nota de Fundamentare anexată, Compania de Apă Oltenia solicită 

adoptarea unei hotărâri de modificare a H.C.J. Dolj nr. 21/2019. 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585 

 

                              : +40251/408200         

                                                                  Fax:+ 40251/408229,  408242   

www.cjdolj.ro 
 

 

   



În Nota de Fundamentare se precizează că, în urma observaţiilor O.C.P.I. Dolj şi 

O.C.P.I. Gorj, a modificărilor solicitate de U.A.T.- urile existente, pe coridorul de 

expropriere a rezultat o revizuire a coridorului de expropriere initial în sensul: 

- micşorării culoarului iniţial; 

- modificării traseului pentru localităţile Brădeşti şi Craiova pentru judeţul Dolj şi 

Plopşoru pentru judeţul Gorj. 

Urmare a modificărilor efectuate au reieşit imobile suplimentare de expropriat, 

precum şi imobile ce urmează a fi modificate şi eliminate. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/2019 s-a aprobat 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”. 

Ulterior adoptării acestei hotărâri s-a constatat existenţa unei erori materiale de  

tehnoredactare în cuprinsul  articolului 4  în sensul indicării greşite a suprafeţei totale ce 

urmează a fi expropriate, scriindu-se 2.158.797 mp în loc de 2.157.356 m.p., aşa cum 

rezultă din Adresa  Companiei de Apă Oltenia nr. 23557/04.12.2019. 

 Modificarea intervenită prin rectificarea indicată are ca obiect îndreptarea unei erori 

materiale intervenite în procesul de tehnoredactare 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”. 

 

Principalele schimbări introduse prin prezentul proiect de hotărâre vizează 

următoarele: - Se modifică art. 4 din hotărârea nr. 265/2019 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”. 

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din Legea privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ”în cazul în care după publicarea actului normativ se descoperă 

erori materiale în cuprinsul său, se procedează la publicarea unei note cuprinzând 

rectificările necesare”.  



Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

îndreptarea unei erori materiale cuprinse în articolul 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”. 

 

 

ŞEF SERVICIU S.A.E.D.P.P., 

                Adrian PLUGARU 

CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                                   Marius PETRESCU 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.6346/06.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

265/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.21/2019 privind declanșarea 

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

utilitate publică ”Reabilitare și extindere acțiune 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 

aprobarea rectificării art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 265/2019 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.21/2019 de declanșare a procedurii de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și 

extindere acțiune fir II Isvarna –Craiova” propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1)   Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea rectificării art.4 din Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 265/2019. 

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.71 alin. (1) din Legea privind normele de tehnică legislativă, art. 173 alin.(1) lit.f) și art. 

182 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: 

aprobarea rectificării art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 265/2019. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, 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. 

 

 

 

              Avizat,                                                                                                             Întocmit, 

  DIRECTOR EXECUTIV                                                                               CONSILIER JURIDIC 

     DAIANA STOICA        ALIN MARIA 

 


