
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 
HOTĂRÂREA NR.437 

privind declararea de utilitate publică de interes local lucrarea “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 
28.08.2014; 

Având în vedere raportul nr.117556/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune declararea de utilitate publică de interes local lucrarea “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.178, 180, 181, 182 şi 183/2014; 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.1 lit.h din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes 
national, judetean si local; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.c şi d coroborate cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.e, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

 
Art. 1. Se aprobă declararea de utilitate publică de interes local lucrarea “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. 

Art.2. Expropriatorul va fi municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:  
           Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 5.691.086 lei  
                 din care:  C+M                                       2.698.220 lei 
  (1Euro = 4,3602 lei la data de 22.02.2012) 
           Durata de realizare a investitiei: 9 luni. 
           Lungimea canalului = 349 m canalizare pluvială; 420 m canalizare menajeră; 114 m 

subtraversare 



Art.4. Se aprobă amplasamentul lucrării, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă sursa de finanţare din bugetul local al municipiului Craiova.  
Art.6. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie 

coridorul de expropriere, identificat conform art.4 din prezenta hotărâre. 
Art.7. Se aprobă suma globală a despăgubirilor, în cuantum de 792.900 lei (178.800 euro), 

stabită pe baza raportului de evaluare, prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Termenul în care despăgubirile estimate se virează într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului, este de 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
publică locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                  SECRETAR, 

     Marin Traian RADU       Nicoleta MIULESCU 
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