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HOTĂRÂREA NR. 391 
 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
15.10.2010; 

Având în vedere raportul nr. 137877/2010 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune constituirea comisiei  pentru 
soluţionarea cererilor formulate de proprietarii expropriaţi din imobilele situate în 
municipiul Craiova, str. Arieş, nr.8 şi str. Eugeniu Carada nr.15, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii  „ 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 conformitate cu prevederile Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, modificată prin 
Legea nr.184/2008 şi Hotărârii Guvernului nr.434/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/2010 privind 
declararea de utilitate publică de interes local lucrarea ” Realizare pasaj denivelat subteran 
pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi respectiv, cu str. Imparatul Traian, 
în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”.  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

 
Art. 1.  Se aprobă constituirea comisiei  pentru soluţionarea cererilor formulate de 

proprietarii expropriaţi din imobilele situate în municipiul Craiova, str. Arieş, nr.8 
şi str. Eugeniu Carada nr.15, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
” Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada 
A.I.Cuza şi respectiv, cu str. Imparatul Traian, în vederea preluării traficului 
auto pe bvd. Carol I – str. Arieş” , având următoarea componenţă: 

 
Preşedinte                    Dincă Mărinică                           Viceprimar Municipiul Craiova 
Membri titulari:          Marinescu Dorel Cosmin            consilier local 

           Magla Dan Iulius                        consilier local 



             Mirea Marian                          Instituţia Prefectului Judeţului Dolj  
Ivan Ileana                 Oficiul de Cadastru şi Publicitate  

Imobiliară Dolj 
 

 
Preşedinte supleant         Sas Teodor Nicuşor            Viceprimar Municipiul Craiova  
Membri supleanţi:          Giurgiu Sabin Petrişor        consilier local 

     Tudor Florentin                  consilier local 
                          Vlădoiu Laura                    Instituţia Prefectului Judeţului Dolj 

                          Tuţă Viorel               Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze persoanele care vor 
asigura secretariatul comisiei, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
publică locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

       Emilian ŞTEFÎRŢĂ        Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


