
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                    PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind constituirea ca parte civilă a Municipiului Craiova în Dosarul 

nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 11.12.2014. 

Având în vedere raportul nr.178208/2014 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune constituirea 
ca parte civilă a Municipiului Craiova în Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova; 
          În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.d) şi e), art.20 din Codul de 
procedură penală; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.215/2008 referitoare la împuternicirea Primarului să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Craiova cu puteri depline în faţa oricăror instanţe judecătoreşti  de orice 
grad de jurisdicţie, în faţa oricăror autorităţi cu atibuţii jurisdicţionale, a instanţelor 
arbitrale, în procedurile contencioase şi necontencioase; 
 În temeiul art.20, art.21 şi art.36, alin.1, art.77, art. 45 alin.1, art.62, alin.1, 
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 constituirea ca parte civilă a Municipiului Craiova, cu suma de 

660.000 euro, în Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
– Serviciul Teritorial Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze cererea de 
constituire ca parte civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



                                                                                                   
DIRECŢIA JURIDICĂ ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
Nr. 178208/05.12.2014 
 
                SE APROBĂ 
                                                                                                       PRIMAR 
                                                                                         Lia Olguţa VASILESCU 
 
 

RAPORT 
privind constituirea ca parte civila in dosarul nr. 154/P/2013 al Direcţiei Naţionale 

Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova 
 

 Prin adresa nr. 171470/21.11.2014 Direcţia Naţională Anticoruptie – Serviciul 
Teritorial Craiova a solicitat autorităţii locale să precizeze dacă se constituie parte civila in 
dosarul susmenţionat. 
 Obiectul cercetării penale constă în restituirea imobilului situat in Craiova, str. N. 
Titulescu, nr. 38B(fost str. Severinului nr. 46), restituire materializată prin emiterea 
Dispozitiei Primarului nr. 14851/19.07.2007 emisă în soluţionarea dosarului de notificare 
nr. 1714/N/2001 constituit in temeiul Legii nr. 10/2001. 
 Urmărirea penală se efectuează faţă de suspecta Grigorie Carmen Liana, fost 
funcţionar public în aparatul de specialitate al Primarului (consilier juridic in cadrul 
Directiei Juridice, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ) pentru săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, ale cărei elemente constitutive privind 
starea de fapt sunt redate în adresa nr. 171470/21.11.2014. 
 În vederea fundamentării cererii de constituire ca parte civilă a fost întocmit un raport 
de evaluare care determină valoarea de piaţă la data de 02.12.2014 de 411.500 euro. 
 Prin actul de vânzare cumpărare nr. 4370/10.12.2007 autentificat la Birou Notarial 
Public Dana Tomiţă contravaloarea bunului – imobil tranzacţionat a fost de 660.000 euro. 
 Dat fiind faptul că valoarea determinată prin raportul de evaluare este mai mică decât 
valoarea ce a constituit preţul vânzării propunem ca suma de 660.000 euro să constituie 
contravaloarea prejudiciului suferit de către autoritatea locală şi cu această sumă Municipiul 
Craiova să se constituie parte civilă în dosarul nr. 154/P/2013. 
 Precizam faptul că valoarea prejudiciului a fost estimata provizoriu in raport de 
valoarea de vanzare a imobilului la nivelul anului 2007 , urmand a fi determinata in mod 
cert pe baza unui raport de expertiză ce se va efectua in etapa judiciara a procesului penal. 
 Faţă de cele expuse, propunem spre aprobare: 

1. constituirea ca parte civilă a Municipiului Craiova cu suma de 660.000 euro in dosarul 
nr. 154/P/2013 al Directiei Nationale Anticoruptie -Serviciul Teritorial Craiova ;  

2. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze cererea de constituire ca 
parte civilă Anexa 1 la prezentul raport. 

 
 Temei legal: art. 1 alin. 2, lit. d) si e), 20 din Codul de Procedură Penală, art. 20, 21, 
36 alin 1, 45 alin 1, 61 alin.2, 62 alin. 1, art. 77, 115 alin. 1 lit. b)  Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, HCL 215/2008. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                 Întocmit, 
              Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Nelu Pîrvu 
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