
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PROIECT 
    

HOTĂRÂREA NR. ___ 
privind preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 
Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public al statului şi 

administrarea Departamentului pentru Infrastructură Proiecte şi Investiţii Străine, 
prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., în 

domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 

Având în vedere raportul nr.107539/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 
Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public al statului şi administrarea 
Departamentului pentru Infrastructură Proiecte şi Investiţii Străine, prin Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., în domeniul public al 
statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova;   

În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, modificată şi completată, art.858-875 din Codul Civil, Titlul VI-
Proprietatea Publică şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/1997, republicată, 
privind regimul juridic al drumurilor; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 3+300-4+000(CET 
2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public al statului şi 
administrarea Departamentului pentru Infrastructură Proiecte şi Investiţii Străine, 
prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., 
în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea realizării obiectivului de interes local 
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de Creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”. 

Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces-verbal, 
încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotătâri, se revocă Hotărârile Consiliului 
Local al Municpiului Craiova nr.202/2012 şi 386/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNIICPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
NR. 107539 / 16.07.2013                             Se aprobă,  

                     P R I M A R, 
         LIA OLGUTA VASILESCU  
 
 
 
          RAPORT, 
   

 
 Prin  adresa cu nr. 120621/27.09.2012 Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  a înaintat 

adresa cu acelaşi număr a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova solicitând efectuarea 
demersurilor legale necesare pentru trecerea sectorului de drum DN 65 C km. 3+300-4+000  ( CET 2 
Simnic – Ocolitoare de Nord Craiova, din administrarea CNADNR-DRDP Craiova în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. Cerinţa a fost impusă de implementarea proiectului „ 
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de Creştere Craiova în 
vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova.” 

 Din documentaţia înaintată de către Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  s-a constatat că  
prin HCL nr. 234/2010 a fost modificat inventarul  bunurilor aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova aprobat prin HG nr. 141/2008. În urma adoptării acestei hotărâri a fost executată 
documentaţia de cadastru şi înscrierea în cartea funciară a bunului str. Bariera Vâlcii ( Tr.1 / Tr.2). 
Conform CF nr. 209530 Craiova ,acesta  are o suprafaţă măsurată de 48443 mp. şi 49131 mp. din acte şi 
cuprinde partea de drum DN 65 C începând de la podul de trecere la Calea Ferată în Bariera Vâlcii până 
la sensul giratoriu la interesecţia cu Ocolitoarea de  Nord.  

 Conform documentelor transmise de către  DRDP Craiova se constată că sectorul de drum în 
discuţie , respectiv DN 65C km. 3+300-4+000 , începe din dreptul CET 2 Simnic şi până în intersecţia 
cu Ocolitoarea de Nord, fiind identificat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului nr. MF 12250 , cod clasificare 8.12.05 având o valoare totală de inventar de  229,662,785 lei, 
fiind în administrarea MTI în speţă în administrarea  CNADNR Bucureşti- DRDP Craiova. Conform 
Fişei Mijlocului Fix ,bunul cu număr de inventar 12001824 are valoare de inventar de 2.o26.123,03 lei. 
Prin protocolul înregistrat sub nr. 210600/1.11.2004 între DRDP Craiova şi Primăria municipiului 
Craiova au fost stabilite limitele de administrare ale drumurilor naţionale ce traversează localitatea 
noastră.  

 Pentru realizarea transferului din administrarea  CNADNR Bucureşti-DRDP Craiova, a fost 
adoptată Hotărârea nr.202/31.10 2012  privind  preluarea din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,în domeniul public al municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a sectorului de drum DN65 C KM.3+300-
4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).  

Prin adresa cu nr.78924/23.05.2013,Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România SA, comunică faptul că este de  acord cu solicitarea noastră ,cu menţiunea de a emite o nouă 
hotărâre  a Consiliului Local al Municipiului Craiova care să conţină următoarele: 

 -În vederea realizării obiectivelor de interes local,transmiterea sectorului de drum naţional DN 
65Ckm3+300-4+000,este posibilă conform Legii nr.213/17.11.1998,privind bunurile proprietate 
publică,cu modificările şi completările ulterioare,art.9 alin (1). 

     -titulatura Hotărârii de Consiliu Local să fie  ,,privind preluarea din  domeniul public al statului 
şi din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,  în domeniul 
public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova  a sectorului 
de drum DN65 C km 3+300-4+000” 

 Pentru punera în aplicare a recomandărilor sus menţionate a fost adoptată Hotărârea nr. 386/2013 
a Consiliului Local al Municipiului Craiova de  modificare a art.1 din Hotărârea nr.202/2012 cu 
precizările din cuprinsul adresei nr.78924/23.05.2013.  Faţă de solicitarea privind transferul sectorului 



 

de drum naţional având indicativul DN 65C km 3+300-4+000 prin adresa înregistrată la  
nr.105758/12.07.2013, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA- 

 
Direcţia Achiziţii Terenuri,Acorduri,Avize,Relocări Utilităţi şi Protecţia Mediului,precizează faptul că 
potrivit prevederilor art.6 alin (1) din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,  sectorul 
de drum naţional având indicativul DN 65C km 3+300-4+000 trebuie să rămână în proprietate statului 
,drept pentru care se solicită modificarea in acest sens a  Hotărârii nr. 386/2013 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. Avînd în vedere adresa înregistrată la  nr.105758/12.07.2013 si documentele 
menţionate, modificarea solicitată ar conduce la a doua  modificare a Hotărârii nr.202/31.10 2012 în 
vederea adoptării  Hotărârii de Guvern.În această situaţie  se propune iniţierea unui nou proiect de 
hotărâre care să cuprindă  prevederile din Hotărârea  nr.202/2012  modificată prin  Hotărârea  
nr.386/2013   a Consiliul Local al Municipiului Craiova şi recomandările din adresa sus menţionată. 
  

 Faţă de cele menţionate  mai sus  şi ţinând cont de  prevederile art.6 alin (1)din OUG nr.43/1997 
privind regimul drumurilor,republicată  în conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) din Legea nr. 
213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificată şi completă ,art.858-875 
din Codul Civil,Titlul VI-Proprietate publică,  în temeiul  art. 36 alin. 2 lit c coroborat cu art.5 lit.a 
art.45,alin3 şi   art. 115 lit. b   din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 

              1. Preluarea  sectorului de drum naţional DN 65 C km. 3+300-4+000 (CET 2 Şimnic-Ocolitoare de 
Nord Craiova) , aflat în  domeniul public al statului şi administrarea  Departamentului pentru  
Infrastructură  Proiecte şi Investiţii Străine, prin  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România SA, în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea  realizării obiectivului de interes local „ Reabilitarea infrastructurii 
rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de Creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitană Craiova.” 
       2. Predarea -primirea bunului prevăzut la punctul 1 se va face pe bază de proces-verbal,încheiat în 
termen de 30 de zile de la  adoptarea Hotărârii de Guvern.  

 3.  Revocarea  Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.202/2012,modificată prin 
Hotărârea nr.386/2013.  

 
 
 
 
 

  Director executiv,                                                                     Şef Serviciu, 
                Cristian Ionuţ Gâlea  
 
    
       
                                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                                 Cons.Silvia Nănău 
 
 
           Avizat de legalitate , 
           Cristian Ionuţ Gâlea  
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