
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA  
            

                                                                                                PROIECT 
 

                                             HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.89/2012 referitoare la 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 ordinară din 
26.09.2013; 

     Având în vedere raportul nr.135629/2013 al Direcţiei Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la 
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; 

    Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.356/2013 
referitoare la luare act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor Florentin şi 
încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Municipal 
Craiova; 

    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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la 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 sensul înlocuirii 
dlui. Tudor Florentin, cu dl. Genoiu Mihail – Viceprimar al Municipiului 
Craiova. 



    Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
     PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Nr. 135629/12.09.2013 

        
SE APROBĂ 
   PRIMAR,  

  
       Lia-Olguta VASILESCU 

 
 

RAPORT 
 

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Craiova nr. 89/2012 
privind constituirea comisiei pentru soluţionarea cererilor formulate de 
proprietarii expropriaţi din imobilele situate în Craiova, str. Arieş, nr. 6, 

Craiova, str. Aries, nr. 6A, afectate de coridorul de expropriere în vederea 
realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare pasaj denivelat subteran pe 

sub intersecţia străzii Arieş, cu strada A.I.Cuza şi respectiv, cu str. Împăratul 
Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I-str. Arieş” 
 
 
 În vederea asigurării şi susţinerii unei infrastructuri adecvate dezvoltării  

social – 
economice prin modernizarea, dezvoltarea şi administrarea eficientă a 

sectorului rutier, s-a impus necesitatea realizării obiectivului de investiţii 
“Reabilitare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş, cu 
strada A.I.Cuza şi respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării 
traficului auto pe bvd. Carol I-str. Arieş”, susţinut în baza studiului de 
fezabilitate aprobat prin H.C.L. nr. 378/2010. 

 Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, 
întrucât reduce timpii de parcurs, a costurilor de exploatare a vehiculelor, sporeşte 
gradul de confort al populaţiei diminuând poluarea mediului în interiorul 
localităţilor. 

 Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
255/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de 
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi de 
Normele metodologice de aplicare ale acestei legi aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 434/2009  si vor fi efectuate de către Municipiul Craiova  în 
calitatea de expropriator. 

Potrivit art. 4 din din Legea nr. 198/2004  privind unele masuri prealabile 
lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local pe baza 
documentatiei tehnico-economice, Guvernul sau autoritatea publica locala 
competenta, dupa caz, aproba, prin hotarare, indicatorii tehnico-economici, 
amplasamentul lucrarii, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 
respectiv a studiului de fezabilitate, dupa caz, sursa de finantare, precum si 



declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie 
coridorul de expropriere, suma globala a despagubirilor estimata de catre 
expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit conform alin. (9) si termenul 
in care aceasta se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului. 
Amplasamentul lucrarii se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul 
consiliului local respectiv, prin afisare pe pagina proprie de internet a 
expropriatorului, si va fi comunicat Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara in vederea notarii intentiei de expropriere a imobilelor situate pe 
coridorul de expropriere. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor 
punctelor de coordonate care il definesc pe acesta. Autoritatile administratiei 
publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere in planurile 
urbanistice generale ale localitatilor.  

 Pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat sunt afectate imobilele din 
str. Arieş, nr. 8 şi str. Eugeniu Carada , nr. 15, proprietate privată, ceea ce a impus 
declanşarea procedurilor de expropriere a acestora . 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/2010 a 
fost declarată de utilitate publică lucrarea “Reabilitare pasaj denivelat subteran 
pe sub intersecţia străzii Arieş, cu strada A.I.Cuza şi respectiv, cu str. 
Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I-str. 
Arieş”. 

 Deasemenea, prin hotărârea mai sus menţionată, s-au aprobat indicatorii 
tehnico – economici, amplasamentul lucrării , sursa de finanţare , suma globală a 
despăgubirilor şi  termenul in care aceasta se vireaza intr-un cont deschis pe 
numele expropriatorului 

Potrivit art.  6 din Legea nr. 198/2004  privind unele masuri prealabile 
lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, 
coroborat cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 434/2009 , în termen de 5 zile de la 
data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului, respectiv de la data publicarii 
hotararii autoritatii administratiei publice locale, la nivelul fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie, fara 
personalitate juridica care verifica dreptul de proprietate ori alt 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 imobilului supus exproprierii, va intocmi procesul-verbal, va 
emite si va comunica hotararea de acordare a despagubirilor in vederea efectuarii 
platilor sau a consemnarii sumelor pe numele persoanelor indreptatite, potrivit 
legii. 

Dupa numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local 
competent/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care are obligatia de a 
asigura prin secretarul unitatii administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care 
va primi, inregistra si arhiva cererile si documentele doveditoare depuse potrivit 
art. 5 din lege.  

În conformitatea cu prevederile art. 5 alin. (9) din H.G. nr. 434/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele 
masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean 
si local, 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. 
În acest sens prin cererile înregistrate sub nr. 137297/2010 şi nr. 

137299/2010 s-a solicitat Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj şi Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj desemnarea unor reprezentanţi care să facă 
parte din comisia special constituită pentru soluţionarea cererilor formulate de 
proprietarii expropriaţi din imobilele situate în Craiova , str. Arieş, nr. 8 şi str. 
Eugeniu Carada nr. 15 în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare 
pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş, cu strada A.I.Cuza şi 
respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe 
bvd. Carol I-str. Arieş”. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 13923/2010 Instituţia Prefectului Judeţului 
Dolj ne-a comunicat faptul că domnul Mirea Marian este persoana desemnată 
pentru a face parte din comisie. 

Desemenea , OCPI Dolj ne-a comunicat faptul că doamna Ivan Ileana a fost 
desemnată ca reprezentant al acestei instituţii pentru a face parte din comisia 
special constituită la nivelul consiliului local. 

Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 89/2012 a fost 
constituită 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”,în următoarea componenţă:  

Preşedinte: Lia-Olguţa Vasilescu - Primarul Municipiului Craiova 
Membri: - Tudor Florentin - consilier local, 
     - Socoteanu Răzvan Florentin- consilier local, 
     - Mirea Marian, reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 
      - Ivan Ileana, reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară 
Membri supleanţi 
Preşedinte: Calangiu Cristina Mariana -Viceprimarul Municipiului Craiova 
Membri: - Radu Marin Traian- consilier local, 

- Ştefârţă Emilian - consilier local, 
- Vlădoiu Laura, reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 
- Tuţă Viorel, reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară. 
Având în vedere faptul că mandatul de consilier local al domnului Tudor 

Florentin a încetat , iar în calitate de viceprimar al Municipiului Craiova a fost 
ales domnul Mihail Genoiu , propunem spre aprobare modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 89/2012 în sensul înlocuirii domnului Tudor Florentin cu 
domnul Mihail Genoiu. 

 
 
  DIRECTOR,       ÎNTOCMIT, 



      Ovidiu Mischianu          cons.jur. Pîrvu Nelu 
 
 
 
 


