PRIMARUL COMUNEI BRATOVOEŞTI
DISPOZIŢIA NR.165
din data de 17.04.2014
Primarul Com. Bratovoeşti
Având în vedere faptul că din analiza actelor depuse la dosarul de notificare nr.1453/N/2001B.E.J. Balaci Titi, prin care Stanoi Maria, domiciliata in mun. Craiova, str.Dezrobirii, bl. h.4, sc B,
ap.6, Stanescu Gheorghe, domiciliat in Deva, str. Duiului Zamfirescu, Bl.A 1, ap.25, judetul
Hunedoara, Stanescu Elena- sotia defunctului Stanescu Roland, domiciliata in str. Emil Racovita,
nr.36, Craiova, Dolj si Olaru Cristiana, fiica defunctului Stanescu Roland, domiciliata in Tg. Jiu, str.
Ecaterina Teodoroiu nr.343, judetul Gorj, ca mostenitori ai defunctei Aurora Doringa, solicită
despagubiri banesti pentru terenul in suprafata de 9,00 ha balta (luciu de apa ), situat in comuna
Adunatii de Geormane, judetul Dolj, se constată faptul ca imobilul teren intravilan - suprafata de 9,00
ha, balta (luciu de apa ), conform Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului –
Anexa 12, legea nr.107/1996 Legea apelor, HG. 981/199b/739/09.07.03, nu apatine domeniului
public/privat al comunei Bratovoesti;
Având în vedere şi referatul Comisiei Locale nr.36/17.04.2014 pentru examinarea cererilor
formulate potrivit prevederilor Legii nr.10/2001 înfiinţată la nivelul Primăriei Bratovoeşti, prin care se
propune înaintarea spre competentă soluţionare către unitatea deţinătoare a imobilului solicitat;
În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. 2 şi 3, art.25, art. 26 alin. 3 şi art 28 alin.2 din Legea
nr. 10/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.
250/03.04.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 şi cu
dispoziţiile OUG nr. 81/2007 precum şi în conformitate cu Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România şi HG nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr.165/2013;
În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2), art. 68 (1) şi art. 115 alin.(1) lit. a din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată;
DISPUNE:
Art. 1. Se revoca Dispozitia primarului comunei Bratovoesti 1888/02.11.2009.
Art.2. Se înaintează spre competentă soluţionare cãtre Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti,
ca fiind unitatea deţinătoare, Notificarea nr.1453/N/2001- B.E.J. Balaci Titi, prin care Stanoi Maria,
domiciliata in mun. Craiova, str.Dezrobirii, bl. h.4, sc B, ap.6, Stanescu Gheorghe, domiciliat in Deva,
str. Duiului Zamfirescu, Bl.A 1, ap.25, judetul Hunedoara, Stanescu Elena- sotia defunctului Stanescu
Roland, domiciliata in str. Emil Racovota, nr.36, Craiova, Dolj si Olaru Cristiana, fiica defunctului
Stanescu Roland, domiciliata in Tg. Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr.343, judetul Gorj, ca mostenitori ai
defunctei Aurora Doringa, cetateni romani, care solicita despagubiri banesti pentru terenul in suprafata
de 9,00 ha balta (luciu de apa ), situat in comuna Adunatii de Geormane, judetul Dolj, conform
procesului verbal privind starea de fapt a imobilului nr.1692 din data de 17.04.2014.
Art.3. - Prezenta dispoziţie poate fi atacată, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din
Legea nr. 10/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 zile de la
comunicare la Secţia civilă a Tribunalului Dolj.
Art.4. –Prezenta dispoziţie se va comunica în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din
Legea nr. 10/2001 – republicată, persoanei îndreptăţite şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj pentru
efectuarea controlului de legalitate.
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