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HOTĂRÂREA NR. 568 

privind constituirea comisiei  pentru soluţionarea cererilor formulate de proprietarii 
expropriaţi, afectaţi de coridorul de expropriere, în vederea realizării obiectivului de 

investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George 
Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor 
costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.10.2014; 

Având în vedere raportul nr. 147094/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune constituirea comisiei  pentru soluţionarea cererilor formulate de proprietarii 
expropriaţi, afectaţi de coridorul de expropriere, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi 
str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului 
” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301, 302, 303, 305 şi 
306/2014; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 
modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.437/2014 referitoare 
la declararea de utilitate publică de interes local a lucrării “Amenajare Canal Corniţoiu, 
tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. 
Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul 
Sineasca-str.George Enescu . 

În temeiul art. 36 alin.9, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată; 
 

 
HOTĂRĂŞTE :  

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

proprietarii expropriaţi din imobilele situate în municipiul Craiova, str. George 
Enescu şi str.Dacia, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare 
Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) 
str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – 



Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu, având următoarea 
componenţă: 

 
Preşedinte                     Lia Olguţa Vasilescu                 Primarul Municipiul Craiova 
Membri titulari:           Socoteanu Răzvan Florentin                 consilier local 

            Marinescu Dorel Cosmin                      consilier local 
             Laura Vlădoiu                         Instituţia Prefectului Judeţului Dolj  

Roxana Anamaria Frumuşelu Oficiul de Cadastru şi Publicitate  
Imobiliară Dolj 

 
Preşedinte supleant         Mihail Genoiu                     Viceprimar Municipiul Craiova  
Membri supleanţi:           Predescu Bianca Maria Carmen                  consilier local 

    Daşoveanu Dan                                            consilier local 
                        Ionaşcu Mariana                   Instituţia Prefectului Judeţului Dolj 

                          Andreea Cocoşilă      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 Patrimoniu şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

   CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

 Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ   Nicoleta MIULESCU 
 

 


