
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             

                                                                            PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind 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 ordinarã din data de 

30.08.2012; 

          Având în vedere raportul nr.108152/2012 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 

de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 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 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; 

           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 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 componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze persoanele care 

vor asigura secretariatul comisiei prevăzută 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. 

 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 

             PRIMAR,   SECRETAR, 

 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



   

 

 

                                                                   Anexa la Hotărârea nr.______/2012 

 

Comisia 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” 

 

 

 

 Membri titulari 

 

 

Preşedinte: Lia-Olguţa Vasilescu - Primarul Municipiului Craiova 

Membri: - ______________- consilier local, 

   - ______________- consilier local, 

                 - reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 

                 - reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

  

 

                                                  Membri supleanţi 

 

 

 Preşedinte: ______________-Viceprimarul  Municipiului Craiova 

 Membri: - ______________- consilier local, 

   - ______________- consilier local, 

                 - reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 

                 - reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.108152/23.08.2012 

                                                                                                              SE APROBA 

                                                                                                                  PRIMAR 

                                                                                                     Lia Olguta VASILESCU 

 

RAPORT 

Privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi 

reale si acordarea despagubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii,  în vederea 

realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries 

cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului 

auto pe bvd. Carol I – str. Aries” 

 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/06.10.2010 s-a 

aprobat declararea de utilitate publica de interes local lucrarea „Realizare pasaj 

denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. 

Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries”, s-au 

aprobat indicatorii tehnico-economici, s-a aprobat amplasamentul lucrarii, s-a 

aprobat sursa de finantare din bugetul local si din fonduri nerambursabile prin 

Programul Operational Regional-Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a 

oraselor-potential de crestere”, s-a aprobat declansarea procedurii de expropriere si 

s-a aprobat suma globala a despagubirilor. 

Potrivit art. 18 din Legea nr. 255/2010 la nivelul fiecarei unitati 

administrativteritoriale, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se 

va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate 

sau a altui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si constata acceptarea 

sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii 

altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii. 

 Comisia este formata din 5 membri, dupa cum urmeaza: 

 a) primarul unitatii administrativ-teritoriale sau, in lipsa acestuia, viceprimarul; 

 b) un reprezentant al institutiei prefectului; 

 c) un reprezentant al oficiului de cadastru si publicitate imobiliara; 

 d) 2 reprezentanti ai expropriatorului, avand calificare juridica. 

 Prin adresa nr. Instituţia Prefectului Judeţului Dolj ne-a comunicat reprentanţii 

acesteia, iar prin adresa nr. OCPI Dolj şia- desemnat cei doi reprezentanţi. 

Având în vedere prevederile mentionate, propunem promovarea unui proiect de 

hotarare privind  

 constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor 

drepturi reale si acordarea despagubirilor asupra imobilelor supuse 

exproprierii în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat 

subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, 

respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto 

pe bvd. Carol I – str. Aries”, in urmatoarea componenta: 

Membrii titulari :         – primarul municipiului Craiova - Preşedinte 



   

 – Instituţia Prefectului Judeţului Dolj – membru 

 – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj – membru 

- 2 reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, avand calificare juridica 

 

Membrii supleanţi:        - Viceprimarul municipiului Craiova - Presedinte 

      - Instituţia Prefectului Judeţului Dolj - membru 

   - Oficiul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară - membru 

- 2 reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, avand calificare juridica 

 Imputernicirea primarului municipiului Craiova sa desemneze 

persoanele care vor asigura secretariatul comisiei, indentificate mai 

sus 

 

 

 

 

Director executiv,                                                                     Intocmit, 

      Ovidiu Mischianu                                                       cons.jur. Ţapu Cristian 
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