
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA  
            

                                                                                   
                                             HOTĂRÂREA NR. 502 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de verificare a dreptului de 
proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor asupra 

imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare 
pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, 
respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. 

Carol I – str. Arieş” 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
26.09.2013; 

     Având în vedere raportul nr.135629/2013 al Direcţiei Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la 
constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi 
reale şi acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea 
realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia 
străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea 
preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 
240/2013; 

    În conformitate cu prevedrile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, modificată şi completată; 

    Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.356/2013 
referitoare la luare act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor Florentin şi 
încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Municipal 
Craiova; 

    În temeiul art.36 alin.9,  art.45 alin.1şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea 
despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării 
obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea 
preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, în sensul înlocuirii 



dlui. Tudor Florentin, cu dl. Genoiu Mihail – Viceprimar al Municipiului 
Craiova. 

    Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
      Dan Adrian CHERCIU  Nicoleta MIULESCU 

 


