
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova şi administrarea 

Consiliului Local Municipal Craiova, în domeniul public al statului şi 
administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A,  
a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti 

şi legăturile la drumurile existente” 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.69230/2022, raportul nr.72836/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.73710/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul  
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local Municipal Craiova, în 
domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A,  a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum 
expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”; 

În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean si local, art.108 şi art.293 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 
lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova şi administrarea 

Consiliului Local Municipal Craiova, în domeniul public al statului şi 
administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
S.A,  a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – 
Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, identificate conform anexelor nr.1-7, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire  în termen de 30 de zile de la data adoptării 
Hotărârii Consiliului Local. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corescunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 280/2019. 



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 GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.69230/05.04.2022 

 

 

 

 

 
      Referat de aprobare la 

  proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 280/2019 privind trecerea din 

domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în domeniul public  al statului  şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a 

infrastructurii Rutiere S.A. a unor terenuri necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres 

Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente 

 

 

           Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.57908/2021 153294/2021, 
Asociaţia Topovia 2002 SRL – Stocad Proiect SRL – Societatea Civilă de Avocaţi „Teaha &Füzesi ”- 
Portnoi şi Asociaţii – Societatea civilă de Avocaţi cu Răspundere Limitată  prin liderul asocierii 
„Teaha &Füzesi ” - Societatea Civilă de Avocaţi în calitate de reprezentanţi ai expropriatorului Statul 
Român prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A  solicită transmiterea documentelor cu privire la imobilele proprietate 
publică a unităţii administrativ – teritoriale    necesare pentru derularea investiţiei „ Drum expres 
Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”  
       În conformitate cu  Art. 28, alin. 1 din legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 
utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes naţional judeţean şi local, cu modificările  
şi completările ulterioare - « Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, 
care sunt afectate de lucrări de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului 
şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ 
teritoriale ».  
       Faţă de cele prezentate este necesar şi oportun iniţierea unui  Proiect de hotărâre privind  
modificarea Hotărârii nr. 280/2019 privind  transmiterea către Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A a unor terenuri  ce aparţin domeniu public  al Municipiului Craiova, în 
vederea derularii Obiectivului de  investiţii „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile 
existente”  tronsonul 1, judeţul Dolj.  
    
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                            Șef serviciu,         
                     Ionuţ Cristian Gâlea                                                  Lucian Cosmin Mitucă 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                        Mitucă Cosmin-Lucian 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
72836/12.04.2022 

                                                 
  

 

 

 

RAPORT 

 la  proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 280/2019  privind trecerea 

din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în domeniul public  al statului  şi administrarea Companiei Naţionale 

de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A., a unor terenuri necesare pentru derularea 

investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existenteˮ 

 
 
 
 Prin referatul de aprobare al prezentului  proiect de hotărâre  Primarul Municipiului 
Craiova a iniţiat un Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 280/2019 privind  
transmiterea către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A a unor 
terenuri  ce aparţin domeniu public  al Municipiului Craiova, în vederea derularii 
Obiectivului de  investiţii „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile 
existente”  tronsonul 1 , judeţul Dolj.  
       În conformitate cu  Art. 28, alin. 1 din legea 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, cu modificările  şi completările ulterioare - « Bunurile imobile, proprietate publică a 
unităţilor administrativ teritoriale, care sunt afectate de lucrări de utilitate publică, trec, în 
condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor 
expropriatorilor în 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ teritoriale ».  

 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 43373/28.02.2022,  
Asociaţia Topovia 2002 SRL – Stocad Proiect SRL – Societatea Civilă de Avocaţi „Teaha 
&Füzesi ”- Portnoi şi Asociaţii – Societatea civilă de Avocaţi cu Răspundere Limitată  prin 
liderul asocierii „Teaha &Füzesi ” - Societatea Civilă de Avocaţi în calitate de 
reprezentanţi ai expropriatorului Statul Român prin Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, 
revine la adresa nr. 57908/2021 prin care s-a solicitat transmiterea documentelor cu privire 
la imobilele proprietate publică a unităţii administrativ – teritoriale,  respectiv : 

 Hotărârea   Consiliului Local privind transferul dreptului de proprietate din 
proprietatea publică a  unităţii administrativ teritoriale în proprietatea publică a Statului 
Român şi în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.,pentru terenurile  situate în municipiul 
Craiova, respectiv: 

 
 

Nr. 
crt.  

Unitatea 
administrati
v teritoriala 

Nume şi 
prenume 
proprietar 
/admin. 

tarla parcela Categoria 
de 
folosinta 

Nr cad  Extr
avila
n/int
ravil
an  

Nr cf Suprafata 
totala 
teren 
(MP) 

Suprafata 
afectata 
(MP) 

1. Craiova  U.A.T.  20       - Drum  - E     -       - 100,00 



Craiova 

2. Craiova   U.A.T. 
Craiova 

20      - Ape 
stătătoare 

  - E     -      -    15,00 

3. Craiova   U.A.T. 
Craiova 

20      - Ape 
stătătoare 

  - E     -      -    24,00 

4. Craiova   U.A.T. 
Craiova 

-       
DJ613
F 

drum   
225675 

I    
225675 

9.963,00    
3475,00 

5. Craiova   U.A.T. 
Craiova 

-      
DJ643
F 

drum   - I     -      
2315,00 

   
2315,00 

6. Craiova   U.A.T. 
Craiova 

-     
DJ643
F 

drum   - I     -      37,00    37,00 

 
 suprafeţele identificate pe raza UAT Craiova, necesare implementării proiectului 

drum expres Craiova-sunt: 
      - teren  extravilan tarlaua 20  drum în suprafaţă de 100 mp 

             - teren extravilan tarlaua  20  ape stătătoare   suprafaţa de 15 mp 
             - teren  extravilan  tarlaua 20 ape stătătoare  suprafaţa de 24 mp 
 Toate cele trei suprafeţe mai sus-menţionate,  fac parte din inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova inventariat de Comisia Specială de 

actualizare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Craiova, prin includerea cu următoarele bunuri: 
- teren  extravilan tarlaua 20  drum în suprafaţă de 100 mp, valoare contabilă 6000 

lei 
- teren  intravilan tarlaua  20  ape stătătoare suprafaţa de 15mp, valoare contabilă 

900 lei  
- teren  intravilan tarlaua  20  ape stătătoare suprafaţa de 24mp, valoare contabilă 

1440 lei 
Valorile contabile rezultate, au fost raportate la studiul de piaţă privind valorile 

minime ale proprietatilor imobiliare din judetul Dolj, valabile incepand cu anul 2022, 
studiu aprobat de Camera Notarilor Publici Craiova. 
 

Suprafeţele de teren, respectiv 3475 mp, 2315 mp şi 37 mp fac parte din domeniul 
public al municipiului Craiova, identificate în suprafaţa terenului aferent str. Teilor  nr. 
inventar 42001885 şi a îmbrăcămintei (asfalt) pentru  str. Teilor nr. inventar 12002276. 

Menţionăm că sectorul de drum DJ643F identificat în documentul înaintat de 
exproprietor conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 17/2019 a fost încadrat în categoria 
funcţională de drum de interes local fiind identificat cu strada Teilor ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii de Guvern nr.141/2008 
privind modificarea şi completarea  conform Hotărârii de Guvern nr.965/2002 privind 
atestarea domeniului public al Judeţului Dolj , precum şi al municipiului , oraşelor şi 
comunelor din judeţul Dolj,  anexa 2, poz.226.  

După transmiterea în proprietatea Statului Român, bunurile identificate mai sus, vor 
avea următoarele elemente de identificare şi propunem aprobarea acestora de către Comisia 
Specială : 

- teren str. Teilor nr. inventar 42001885, suprafaţă 2869mp lungime de 839,90ml şi 



valoarea de inventar 419.849,46 lei 
- str. Teilor nr. inventar 12002276, suprafaţă 2869mp, lungime de 839,90ml şi 

valoarea de inventar 328.242,29 lei 
 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 28, alin. 1 din legea 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi în temeiul art. 129, alin. 1, alin 2, lit. c), 
alin 4, lit.e), art. 108, art.139 alin. 2  şi alin 3, lit. g, art. 154, alin.1, alin.2, art. 196 , alin. 1, 
lit. a ,  art.293, din OUG nr. 57/2019, privind  Codul Administrativ  cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului 

Craiova: 

 trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova si administrarea 

Consiliului Local Municipal Craiova, în domeniul public al statului si 

administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A,  a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum 

expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente” şi identificate 

conform Anexei nr. 1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4, Anexei nr.5, 

Anexei nr.6 , Anexei nr.7 la prezentul raport; 

 împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

procesul verbal de predare-primire  în termen de 30 de zile de la data 

adoptării Hotărârii Consiliului Local; 

 modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 280/2019 privind trecerea din domeniul  public  al 

municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local Municipal 

Craiova, în domeniul public al statului si administrarea Companiei 

Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, a unor terenuri 

necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi 

legăturile la drumurile existente”. 
        

 
           
 
 
              
             Director executiv,                                                             Șef Serviciu,                

 Cristian Ionuţ Gâlea                                                         Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data:  
  Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și      
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

    Data:  
    Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Întocmit,     
                                                                                                          Inspector, Cosmin Popescu 
                                                                                                 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și                
                                                                                               legalitatea  în solidar cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                                Data:  
                                                                            Semnătura: 



                                                                                                                                                                 ANEXA NR.1 LA HOTARAREA  NR 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     DATELE  DE IDENTIFICARE                                                                         

 ale terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  al Municipiului Craiova 

ce trec în domeniul public al statului şi administrarea Companiei  Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A ,pentru 

derularea investiţiei „ Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente” 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Unitatea 

administrativ 

teritoriala 

Nume şi prenume 

proprietar /detinator 

tarla parcela Categoria de 

folosinta 

Nr cad  Extravil

an/intra

vilan  

Nr cf Suprafata 

totala MP 

Suprafata 

afectataMP 

1. Craiova  Craiova 20 - Drum - E - - 100,00 

2. Craiova  Craiova 20 - Ape stătătoare - E - - 15,00 

3. Craiova  Craiova 20 - Ape stătătoare - E - - 24,00 

4. Craiova  Craiova - DJ643F Drum 225675 I 225675 9.962,00 3.475,00 

5. Craiova  Craiova - DJ643F Drum - I - 2.315,00 2.315,00 

6. Craiova  Craiova - DJ643F Drum - I - 37,00 37,00 

 

 

 

 

 

















  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 73710/13.04.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
  -   Referatul nr. 69230/2022 și Raportul nr. 72836/2022 al Directiei Patrimoniu; 

 În conformitate cu art. 28, alin. 1 din legea 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică şi în temeiul art. 129, alin. 1, alin 2, lit. c), alin 4, lit.e), art. 
108, art.139 alin. 2  şi alin 3, lit. g, art. 154, alin.1, alin.2, art. 196 , alin. 1, lit. a ,  
art.293, din OUG nr. 57/2019, privind  Codul Administrativ  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 

      - trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova si administrarea 

Consiliului Local Municipal Craiova, în domeniul public al statului si administrarea 

Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A,  a terenurilor 

necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la 

drumurile existente” şi identificate conform Anexei nr. 1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei 

nr.4, Anexei nr.5, Anexei nr.6 , Anexei nr.7 la prezentul raport;        
   - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 

verbal de predare-primire  în termen de 30 de zile de la data adoptării Hotărârii 

Consiliului Local 

 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului       

Craiova nr. 280/2019 privind trecerea din domeniul  public  al municipiului Craiova si 

administrarea Consiliului Local Municipal Craiova, în domeniul public al statului si 

administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, a unor 

terenuri necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile 

la drumurile existente”. 
 
              Director Executiv,                                              Intocmit, 

              Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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