
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                   PROIECT   

 
HOTĂRÂREA NR. 

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; 

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 lucrarii, 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), 

pe baza raportului de evaluare, prevăzut în anexele nr.3 care fac 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. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr.117556 /14.08.2014 
 
                                                                                                            SE APROBĂ, 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                     Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 
 

     RAPORT, 
 
 
 Prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară 
realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările şi completările 
ulterioare se reglementează cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării 
lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local prevăzute la art. 5 din Hotărârea 
Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind  
exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obietive de interes national, 
judetean şi local. 

Dispoziţiile art. 2 alin 1 lit h din Legea nr. 255/2010 se declara ca fiind de utilitate publica 
lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare; 
 Potrivit Studiului de Fezabilitate aprobat prin HCL nr. 103/30.08.2012 situaţia  actuală a 
Tronsonul II arată că acesta este situat în marea lui parte în parcul Corniţoiu şi comportă mai multe 
probleme : 
 - Canalul pluvial este deschis, din pamant iar acest lucru a favorizat cresterea vegetatiei abundente(stuf, 
păpuriş,arbuşti) în toată zona. Această vegetaţie creează de asemenea un mediu propice pentru aparitia 
tantarilor si altor daunatori care cauzeaza discomfort si neplaceri locuitorilor din zona blocurilor de pe 
strazile Constantin Brancoveanu si George Enescu; 
 - Canalizarea menajera este deteriorata si apele uzate se infiltreaza in canalizarea pluviala dand nastere 
pe perioadele toride de vara la mirosuri neplacute. Acest tronson de canalizare necestita reabilitare prin 
inlocuirea conductelor existente (ovoid din beton 600/400 din informatiile prezentate in caietul de sarcini) 
precum si camasuirea subtraversarii strazii George Enescu. 
-  Izvoarele costiere din apropierea strazii Constantin Brancoveanu contribuie de asemenea la aparitia 
zonelor de baltire care favorizeaza inconvenientele enuntate mai sus pentru locuitorii din zona. 
-  Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, precum şi construcţia unui colector principal de apa 
uzata de-a lungul canalului Craioviţa pentru colectarea deversarilor de apa uzata. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei survine din cele descrise mai sus pentru a se putea asigura 
un climat de trai propice si adecvat pentru o zona urbana pentru locuitorii din zona acestor tronsoane prin 
inlaturarea factorilor improprii cum ar fi mirosurile neplacute, tantarilor si altor daunatori a caror prezenta 
este favorizata de situatia actuala. De asemenea prin aceasta investitie sunt asigurate si conditiile unei 
bune functionari si exploatari corespunzatoare ale retelelor de canalizare. 

Documentatia tehnico-economica aferenta lucrarilor de interes local de  construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată,  elaborată in conditiile 
Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale Legii administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare este aprobată de autoritatea 



locala municipală şi contine varianta recomandată a studiului de fezabilitate care a fost aprobat 
prin HCL nr. 103/30.08.2012, iar indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate au fost 
aprobati prin HCL nr. 103/30.08.2012. 

Pe baza documentatiei tehnico-economice autoritatea publica locala, aproba, prin hotărâre 
numită şi hotărâre de stabilire a cuantumului despăgubirilo: 

- indicatorii tehnico-economici,  
- amplasamentul lucrarii, conform variantei recomandate a studiului de fezabilitate, 
- sursa de finantare,  
-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  
-termenul in care despăgubirile estimate se vireaza intr-un cont deschis pe numele 
expropriatorului.  
Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii se comunica solicitantului, precum si 

celorlalti titulari ori, dupa caz, titulari aparenti, se afiseaza in extras la sediul consiliului local pe raza 
caruia se afla situat imobilul expropriat si in extras, pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

In termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotararii de stabilire a cuantumului 
despagubirilor, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre 
titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora. 

Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii consemnate se poate adresa instantei 
judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea de 
stabilire a cuantumului despagubirii, sub sanctiunea decaderii, fara a putea contesta transferul 
dreptului de proprietate catre expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor 
de atac nu suspenda efectele hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii, respectiv transferul 
dreptului de proprietate asupra terenului.  

Atat procedura de expropriere, cat si lucrarile de utilitate publica privind drumurile nu pot fi 
suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori 
proprietatea imobilului expropriat. 

Transferul imobilelor din proprietatea privata in proprietatea publica a municipiului Craiova si in 
administrarea expropriatorului, opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere 
sau, dupa caz, la data consemnarii acestora. 

In cazul in care hotararea nu a fost comunicata, orice persoana care se considera indreptatita la 
despagubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instantei judecatoresti competente, in termen 
de 3 ani de la data afisarii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii, in conditiile art. 7, sub 
sanctiunea decaderii. 

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. 

Dupa publicarea hotararii prevazute mai sus, expropriatorul intocmeste documentatiile cadastral-
juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere, avand in vedere si dispozitiile Legii cadastrului si 
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.  

Documentatiile vor cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si 
amenajare a teritoriului, precum si planuri cu amplasamentul lucrarii care se avizeaza de Agentia 
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale. Planul cu amplasamentul 
lucrarii, pentru municipiul Craiova, care contine delimitarea imobilelor - teren si/sau constructii - 
propuse spre expropriere, cu indicarea numelor detinatorilor, precum si a ofertelor de despagubire, pe 
categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati, se aduce la cunostinta publica prin afisarea la 
sediul consiliului local Craiova, unde va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de expropriere, si 
prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  



Suma globala estimata a despagubirilor se vireaza la dispozitia expropriatorului, in termen de 
cel mult 30 de zile de la data solicitarii acestuia.  

Suma prevazuta anterior poate fi suplimentata, prin hotararea autoritatii administratiei publice 
locale la cererea expropriatorului, ca urmare a realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse 
exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta, a modificarii 
numarului de imobile necesar a fi expropriate, precum si in orice alte situatii, temeinic motivate. 

Tabelele cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii in conditiile prezentei legi, 
cuprinzand judetul, localitatea, indicatorul cadastral, suprafata (m2) si numele proprietarului/detinatorului, 
conform documentatiei cadastral-juridice, se vor afla la expropriator si vor fi aduse la cunostinta publica 
prin afisare la sediul consiliului local al municipiului Craiova si pe pagina proprie de internet a 
expropriatorului, cu 10 zile inainte de data inceperii activitatii comisiei. 

In cazul in care titularii drepturilor reale nu depun cererea si/sau documentele doveditoare, 
expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despagubirilor si le va consemna 
intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.  

In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in 
contradictoriu de mai multe persoane aparent indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele 
tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile.  

Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si/sau hotarari 
judecatoresti definitive si irevocabile.  

Eventualele litigii amâna eliberarea despagubirilor consemnate, dar nu suspendă transferul 
dreptului de proprietate către expropriator. 

In cazul in care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflati in concurs, nu este de acord 
cu despagubirea stabilita, suma reprezentand despagubirea se consemneaza pe numele titularului 
sau, dupa caz, al titularilor.  

Despagubirea va fi eliberata in baza cererii formulate in acest sens, insotita de acte autentice sau 
de hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de stabilire a cuantumului despagubirii ori, dupa caz, 
de declaratia autentica de acceptare a cuantumului despagubirii prevazute in hotararea de stabilire a 
despagubirii.  

Identificarea imobilelor supuse exproprierii, aflate in litigiu, se va face numai in coordonate 
cadastrale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicata. 

Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii consemnate se poate adresa instantei 
judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea de 
stabilire a cuantumului despagubirii, sub sanctiunea decaderii, fara a putea contesta transferul 
dreptului de proprietate catre expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor 
de atac nu suspenda efectele hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii, respectiv transferul 
dreptului de proprietate asupra terenului. 

Data inceperii activitatii comisiei si data la care vor fi afisate tabelele prevazute anterior se vor 
aduce la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea unui anunt intr-un ziar local. 

Plata despagubirilor pentru imobilele expropriate in baza prevederilor hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova pentru declararea utilităţii publice, aprobarea amplasamentului, indicatorii tehnico-
economici sursa de finanţare, suma globala a despagubirilor estimata de catre expropriator se face in baza 
cererilor adresate de catre titularii drepturilor reale, precum si de catre orice persoana care justifica un 
interes legitim.  

Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, 
adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil 
expropriat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa 
in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local pe raza 
caruia se afla imobilul a tabelelor prevazute anterior. 

Avand in vedere importanta reducerii poluării  râului JIU prin evitarea descarcarilor de apa uzata 
neepurata, reducerea poluarii transfrontaliere prin descarcarile indirecte în fluviul Dunarea a fost elaborat 
si aprobat studiul de fezabilitate prin HCL nr. 103/30.08.2012.  



Indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate au fost aprobati prin HCL nr.  
103/30.08.2012. 
Astfel, indicatorii tehnico economici, conform Studiului de Fezabilitate  sunt urmatorii: 

-  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;420m canalizare menajeră;114m subtraversare. 
Având în vedere cele precizate, în conformitate cu 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. 9 din Legea nr.215/201 privind  administraţia  publică locale , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Craiova următoarele; 

- Declararea de utilitate publică de interes local a lucrării “AMENAJARE CANAL CORNITOIU, 
TRONSOANELE CUPRINSE INTRE: 1) STR. GEORGE ENESCU SI STR. DACIA, SI 2) STR. 
DECENEU SI STR. BARIERA VALCII, SI PRELUAREA IZVOARELOR COSTIERE STR. 
PARAULUI ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu   

- Expropriatorul va fi Municipiul Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova 

- Indicatorii tehnico-economici  
     -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;420m canalizare menajeră;114m subtraversare. 

- Amplasamentului lucrarii, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport 
- Sursa de finantare – bugetul local  
-Declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere 

prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul raport  
- Suma globala a despagubirilor estimata de catre expropriator în valoare de 792.900 lei  
( 178.800 euro), conform raportului  de evaluare prevazut în anexa nr.3 la prezentul raport. 
-Termenul in care despăgubirile estimate se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului 

este de 90 de zile de la data emiterii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirilor. 
 
                           Director executiv,                                                                       
                                  Ionuţ Gâlea                                                    
 
                                                                                                                        Şef serviciu, 
                                                                                                                         Silvia Nănău 
 
                                                     Vizat pentru legalitate, 
                                                 Cons.jur. Floricica Boangiu 
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