
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                                   
 PROIECT 
 
 

              HOTĂRÂREA NR.____ 
privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare a apelor uzate-

Menajere în Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj” a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26.03.2015; 
           Având în vedere raportul nr.40782/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare a apelor 
uzate-Menajere în Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj” a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 
113/2015;  

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 privind administraţia publică 
locală, republicată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.1.Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare a apelor 

uzate-Menajere în Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj” a unui 
teren necesar pentru conectarea canalizării din sat Preajba la staţia de epurare 
a municipiului Craiova, situată la Făcăi, identificat conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Obţinerea acordurilor necesare realizării proiectului „Sistem de canalizare a 
apelor uzate-Menajere în Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj”, 
cade în sarcina Comunei Malu Mare. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. şi Comuna Malu Mare vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    PT.SECRETAR, 



 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA  PATRIMONIU 

Serviciul Patrimoniu 

Nr.40782/13.03.2015   

 

                                              SE APROBĂ, 

                                                                                                                   PRIMAR      

                             LIA OLGUŢA VASILESCU   

 

                                                                                                               

    

               RAPORT 
 
 

 Prin adresa nr. 1600/20.02.2015 emisă de Primăria Comunei Malu Mare prin 
Primar Alexandru Dicu , înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
29901/23.02.2015 , se solicită ca pentru implementarea proiectului “ Sistem de canalizare 
a apelor uzate – menajere în comuna Malu Mare , sat Preajba , Judeţul Dolj “ în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial de Mediu ( POS Mediu 2007 – 2013),   emiterea unei 
Hotărâri a Consiliului Local, privind atribuirea în folosinţă , pentru acest proiect, a 
terenului necesar conectării canalizării din sat Preajba la staţia de epurare a municipiului 
Craiova , situată la Făcăi  .   
 În Certificatul de Urbanism nr. 49/15.10.2014 se face menţiunea că  terenul pe 
care se va realiza reţeaua de canalizare este în intravilanul com. Malu Mare , parţial 
intravilanul şi extravilanul municipiului Craiova şi extravilanul com. Podari şi aparţine 
domeniului public. Iar folosimţa actuală şi destianţia terenului conform P.U.G.- teren  
adiacent căilor de  comunicaţie rutieră ( drum naţional , străzi ) şi teren destinat staţiei de 
epurare. 
 Conform planului ataşat , pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova traseul  
reţelei de canalizare afectează Drumul Naţional 55 CRAIOVA – BECHET, Km. 
000+000-071+105, L=71.105 km., drum principal - în administrarea municipiului 
CRAIOVA, pe sectorul cuprins de la Km. 000+000-004+400, L= 4.400 km.  
 Prin protocolul încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia Regională 
de Drumuri şi Poduri Craiova – privind limitele de administrare a drumurilor naţionale ce 
traversează municipiul Craiova, a fost dat spre administrare Drumul Naţional 55  
CRAIOVA – BECHETpe sectorul km 0+000- 4+400. 
          Conform Legii nr. 82/1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul juridic al drumurilor  republicată art.6. - “(1) Drumurile de 
interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care 
asigură legăturile cu Capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes 
strategic naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi:  
- autostrăzi; 
- drumuri expres; 
- drumuri naţionale europene (E); 
- drumuri naţionale principale; 



 

- drumuri naţionale secundare." 
 În raport de prevederile legale menţionate, terenul solicitat prin adresa nr. 
29901/23.02.2015, aprţine domeniului public al statului şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, respectivul sector de drum având denumirea de 
“Prelungirea Bechetului” cu nr. de inventar 12005097 şi valoarea de  inventar de 
2287690.32lei. 
       Conform Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul juridic al drumurilor  republicată, art. 21, alin. (2) 
“Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile 
aferente, situate în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în 
administrarea consiliilor locale respective."  
 Prin urmare pentru realizarea proiectului “SISTEM DE CANALIZARE A 
APELOR UZATE – MENAJERE ÎN COMUNA MALU MARE  , SAT  PREAJBA , 
JUD.DOLJ “este necesară obţinerea de către  Primăria Comunei Malu Mare prin Primar 
Alexandru Dicu a acordului proprietarului Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din Romania S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova 
  

Faţă de cele prezentate, în temeiul art.36 şi 45 alin 3 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova : 
 

Punerea la dispoziţia proiectului “SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE 
– MENAJERE ÎN COMUNA MALU MARE  , SAT  PREAJBA , JUD.DOLJ “ 
a terenului necesar pentru conectării canalizării din sat Preajba la staţia de 
epurare a municipiului Craiova , situată la Făcăi,  teren  identificat conform 
anexei  la prezentul raport . 

Obţinerea acordurilor necesare  realizării proiectului “SISTEM DE CANALIZARE 
A APELOR UZATE – MENAJERE ÎN COMUNA MALU MARE  , SAT  
PREAJBA , JUD.DOLJ “cade în sarcina Primăria Comunei Malu Mare prin 
Primar Alexandru Dicu.  

 
 

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                  Şef serviciu,      

     cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Silvia 

Nănău 

 

                                                                                           Întocmit, 

                           insp Cosmin Popescu                                       
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