
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

           HOTĂRÂREA  NR. ____ 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente 

despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul 
tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  

de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului, până la intersecția 
str.Brestei – str. Râului 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.123123/2022, raportul nr.124109/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.125023/2022 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente despăgubirilor 
pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de 
legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului 
– Bulevardul Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. Râului;      

 În conformitate cu prevederile art.8 din Norma metodologică de aplicare a Legii 
nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.53/2011; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.137/2022 referitoare 
la declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiții “Construire 
drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”; 

                   În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit g, art.154 alin.1, 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.  (1) Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale 

aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe 
amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. Râului, identificate în anexele nr.1-
16  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
                 INIŢIATOR,     AVIZAT, 

                PRIMAR, 
     Lia-Olguța VASILESCU 

 

      SECRETAR GENERAL, 
    Nicoleta MIULESCU 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr.123123/08.07.2022 

                                                                                                                              

     

 
  Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale 
aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul   

tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  de 
la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str. 

Brestei – str. Râului 
 

             
            Prin  Hotărârea nr.137/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.2 
declararea de utilitate publică şi de interes local a lucrărilor de ,, Construire drum de legătură, categoria 
a II-a , Calea Severinului – Bulevardul Tineretului , până la intersecţia str. Brestei – str. Râului – 
tronson 3 ˮ. De asemenea, s-a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică de interes local, a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 
lucrării,  imobile prevăzute în anexa 3 a hotărârii. 
 Conform art.7 al aceleiaşi hotărâri, sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele 
proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, se vor stabili 
în baza de raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Având în vedere Acordul cadru nr.84471/04.05.2022, ce are ca obiect ,,Achiziție servicii de 
evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”, 
precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 – în vigoare, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a procedat la  stabilirea  prin rapoarte de 
evaluare a fiecărei  valori juste de despăgubire, în vederea exproprierii proprietarilor  prevăzuţi în 
anexa 3, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor HCL nr.137/2022. 
 Urmare a celor menţionate mai sus şi potrivit  Hotărârii  Consiliului  Local nr.137/2022, Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean sau local, Hotărârii de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, în temeiul art.129 alin.2, lit b) , art. 139, alin.1 și alin.2, 
din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi aprobarea unui proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor  de 
evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, 
situate pe amplasamentul  tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. 
Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str.Brestei – 
str. Râului, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr.137/2022. 
 

 
PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu  
 
 
 
                                                                                       

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

 



   

 

 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.124109/11.07.2022                             

                                  
                                                                                      

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile 

individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată,  
situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, 

 Calea Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului 
până la intersecția str.Brestei – str. Râului 

 
 
 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova, în temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.(c), art.139 alin.1 şi alin.2 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se 
propune de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu spre aprobare Consiliului Local  al 
Municipiului Craiova însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale 
aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul  
tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  de la 
intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. 
Râului. 
           Prin hotărârea nr.137/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
declanşarea procedurilor de expropriere, pentru cauză de utilitate publică de interes local, a 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică de interes local prevăzut mai sus, respectiv tronsonul 3. Se aprobă  de asemenea şi lista 
proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați în anexa 
nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre, respectiv 16 proprietari afectaţi de coridorul de 
expropiere. 
 În vederea realizării investiției pe tronsonul 3 sunt necesare demersuri privind 
expropierea terenurilor proprietate privată. 

 Potrivit  Certificatului de Urbanism nr. 1055/18.05.2021, terenul aferent lucrărilor 
„Construire drum de legătură (infrastructură, suprastructură, amenajare spații verzi și instalații 
pluviale și electrice aferente) Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului 
– Bulevardul Tineretului până la intersecție str. Brestei – str. Râului – tronson 3” este parțial 
proprietate privată a General Building Management SRL, conform extras de Carte Funciară nr. 
245679/26.04.2021, parțial ocupat de  imobile și construcții proprietăți private/în indiviziune, 
conform extraselor de Carte Funciară nr. 200408, nr.218517, nr.224544, nr.218518, nr.207080,  
nr. 241809, nr. 201791,  nr. 209934/26.04.2021 și parțial ocupat de domeniul public, conform 
Hotărârii de Guvern nr. 141/2008, poz.2054, poz. 2531, poz 2895. 

 Prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară 
realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările 
ulterioare, se reglementează cadrul juridic pentru luarea unor măsuri necesare executării: 
lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi 
local etc. 



   

 Potrivit art. 2 alin. 1 lit. a din  Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările 
ulterioare, sunt declarate de utilitate publică „lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare 
de drumuri şi parcări de interes naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de 
construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare 
dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrările de  
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval.” 
  De asemenea, în conformitate cu prevederile art.2 alin. 21 din același act normativ, 
expropriatori sunt municipiile, oraşele şi comunele pentru obiectivele de interes local, inclusiv 
pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public- privat ale administraţiei publice locale. 

 Conform prevederilor legii mai sus menționate, pot fi expropriate bunurile imobile 
proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, şi a oricăror 
alte entităţi, precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de interes naţional, judeţean şi 
local. 

Sumele necesare plăţii despăgubirilor în vederea realizării exproprierii, potrivit 
amplasamentului efectuat, vor fi stabilite prin raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, conform 
prevederilor art. 8 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere Acordul cadru nr.84471/04.05.2022, ce are ca obiect ,,Achiziție 
servicii de evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din 
municipiul Craiova”, precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 – în vigoare, în 
conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a transmis 
nota de comandă nr.107643/2022 prin care se solicită întocmirea rapoartelor de evaluare 
pentru cele 16 imobile prevăzute în anexa 3 la HCL 137/2022. 

Au fost înregistrate la Primăria Municipiului Craiova următoarele rapoarte de evaluare: 
1.raport de evaluare nr.122461/07.07.2022 –  imobil  având proprietari pe Boangiu 

Georgeta şi Olaru Mariana Monica, 
2.raport de evaluare nr.122476/07.07.2022 – imobil având proprietar pe Iorga Bogdan 

Nicolae 
3.raport de evaluare nr.122476/07.07.2022 - imobil având proprietar pe Mitrache 

Marius 
4.raport de evaluare nr.122479/07.07.2022 - imobil având proprietar pe Mitrache 

Gheorghe 
5.raport de evaluare nr.122485/07.07.2022 -  imobil având proprietari pe Gheorghe 

Marian Laurenţiu şi Gheorghe Mirela 
6.raport de evaluare nr.122482/07.07.2022 -  imobil având proprietar pe Anghel Maria 

Mădălina 
7.raport de evaluare nr.122488/07.07.2022 -  imobil având proprietar pe SC Vidara SRL 
8.raport de evaluare nr.122490/07.07.2022 - imobil având proprietari pe Tuţu Florea şi 

Anghel Maria Mădălina 
9.raport de evaluare nr.122497/07.07.2022 -  imobil având proprietari pe Tuţu Florea şi 

Anghel Maria Mădălina 
10. raport de evaluare nr.122504/07.07.2022 - imobil având proprietar  pe SC Vidara 

SRL 
11. raport de evaluare nr.122510/07.07.2022 - imobil având proprietari  pe Ghiţă Aneta 

şi Ghiţă Viorel 
12. raport de evaluare nr.122517/07.07.2022 - imobil având proprietar  pe SC 

MetalColect SRL 



   

13. raport de evaluare nr.122519/07.07.2022 - imobil având proprietar  pe Andronescu 
Rodica 

14. raport de evaluare nr.122522/07.07.2022 - imobil având proprietari  pe Dumitrescu 
Maria şi Dumitrescu Traian Stefan 

15. raport de evaluare nr.122525/07.07.2022 - imobil având proprietar  pe Ticu Rotaru 
Nicoliţa 

16. raport de evaluare nr.122529/07.07.2022 - imobil având proprietar neidentificat. 
 
Valorile juste de despăgubire în vederea exproprierii pentru imobilele identificate în 

anexa 3 la HCL 137/2022 sunt centralizate în următorul tabel: 
 

Nr 
crt  

Nume Proprietar/ 
Rap. Eval. 

Nr 
Cadastra

l  

Nr. 
Carte 

Funciară 

Supr.te 
ren 

expropri
at 

Valoarea 
justă de despăgubire 

1 Boangiu Georgeta 
Olaru Mariana Monica 

(rap.eval.nr.122461/2022) 

224544 
224544-

C1 

224544 232 mp 283.172,86  lei 

echiv.57.259,85 euro  

din care 
 teren-67.280 lei 

echiv.13.604,56 euro 
Construcţie-215.892,86 lei 

echiv.43.655,29 euro 
2 Iorga Bogdan Nicolae 

(rap.eval.nr.122468/2022) 

200408 
2008408

-C1 

200408 97 mp 115.365,71  lei echiv. 

23.327,88 euro 

 din care 
 teren-28.130 lei 

echiv.5.688,11 euro 
Construcţie-87.235,71 lei 

echiv.17.639,77 euro 
3 Mitrache Marius 

(rap.eval.nr.122476/2022) 

241809 
241809-

C1 

241809 265 mp 154.850  lei echiv. 

31.311,93 euro  

din care 
 teren-76.850 lei 

echiv.15.539,69 euro 
Construcţie-78.000 lei 
echiv.15.772,23 euro 

4 Gheorghe Marian 
Laurențiu 
Gheorghe Mirela 
(rap.eval.nr.122485/2022) 

218517 
 

218517 184 mp  

53.360 lei echiv.10.789,82 

euro 

5 SC Vidara SRL 
(rap.eval.nr.122488/2022) 

218518 218518 193 mp 55.970 lei echiv.11.317,59 

euro 

6 Tutu Florea  
Anghel Maria Mădălina  
(rap.eval.nr.122490/2022) 

201791 201791 223 mp  

64.670 lei echiv.13.076,80 

euro 
7 Anghel Maria Mădălina  

(rap.eval.nr.122482/2022) 

207088 
207088-

C1 

207088 511 mp 644.047,14  lei echiv. 

130.231,56 euro  

din care 
 teren-148.190  lei echiv. 

29.965,22 euro 



   

Construcţie-495.857,14  lei 
echiv.100.266,34 euro 

8 Tutu Florea  
Anghel Maria Mădălina 
(rap.eval.nr. 

122497/2022) 

209934 209934 156 mp  

45.240 lei echiv.9.147,90 

euro 

9 Andronescu Rodica 
(rap.eval.nr.122519/2022) 

  100 mp 29.000 lei echiv.5.864,04 

euro 

10 Dumitrescu Maria 
Dumitrescu Traian Stefan 
(rap.eval.nr.122522/2022) 

 

  136 mp  

39.440 lei echiv. 7.975,09 

euro 

 
 
 

11 Mitrache Gheorghe 
(rap.eval.nr.122479/2022) 

17651 
17651-

C1 

232695 251 mp 782.504,29 lei echiv. 

158.228,71 euro  

din care 
 teren-72.790 lei 

echiv.14.718,73 euro 
Construcţie-709.714,29 lei 

echiv.143.509,99 euro 
12 Ghiță Aneta 

Ghiță Viorel 
(rap.eval.nr.122510/2022) 

 
250916-

C1 
250916-

C2 

 
250916 

225 mp  

65.250 lei echiv.13.194,08 

euro 

13 Ticu Rotaru Nicolița 
(rap.eval.nr.122525/2022) 

  7 mp 2.030 lei echiv. 410,48 

euro 

14 Proprietar  neidentificat 
(rap.eval.nr.122529/2022) 

   
329 mp 

 

95.410 lei echiv.19.292,68 

euro 

15 SC Vidara SRL 
(rap.eval.nr.122504/2022) 

6232 213097 514 mp 149.060 lei 

echiv.30.141,14 euro 

16 Metalcolect SRL 
(rap.eval.nr.122517/2022) 

5999 236743 50 mp 14.500 lei echiv. 2.932,02 

euro 

 
 Pentru estimarea valorii juste de despăgubire în vederea exproprierii pentru lucrări de 
utilitate publică se au în vedere Normele metodologice din 19.01.2011 de aplicare a Legii 
nr.255/2010 (actualizate), privind expropierea pentru cauză de utilitate publică,  aprobate prin 
HG nr.53/2011, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, ,,art. 8. 
-  (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de 
evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele 
întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.   
   (2) Camerele notarilor publici vor pune la dispoziţia expropriatorului expertizele prevăzute la 
alin. (1).   
   (3) În aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
din România va pune la dispoziţia evaluatorului, la cerere, expertizele întocmite de camerele 
notarilor publici  ˮ. 



   

 Astfel la întocmirea rapoartelor de evaluare s-au avut în vedere anexele A7 şi A8 din 
Grila Notarilor Publici. 
       În cadrul rapoartelor de evaluare , conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință 
BNR de 4,9454 lei/euro, curs valutar din 06.07.2022 data efectivă la care s-au întocmit 
evaluările. 
      Rapoartele  de evaluare au fost întocmite în conformitate cu Standardele de evaluare a 
bunurilor din Romania,  ANEVAR ediția 2022,  care încorporează Standardele Internaţionale 
de Evaluare  ediţia 2013, ghiduri metodologice de evaluare, elaborate de către ANEVAR şi a 
legislaţiei în vigoare şi întrunește toate condițiile de formă și fond. 
 
 Faţă de cele prezentate, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.137/2022, în 
conformitate cu referatul de aprobare nr.123123/2022 cu prevederile  art.154 alin.(1)  din  
Ordonanța de urgență nr.57/2019, cu art.8 din Norma metodologică de aplicare a Legii 
nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.53/2011,  în temeiul art. 139, alin.1 și alin.2, din  Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
  - însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente 
despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al 
drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea 
Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. Râului, conform 
anexelor  1-16 la prezentul raport.  
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț 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, 
Insp.Florentina Gavrilescu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 
 
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 125023/12.07.2022 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  − Referatul de aprobare nr.1231232022 şi Raportul nr.124109/2022 ale Directiei Patrimoniu; 

–  Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.137/2022, în conformitate cu prevederile  art.154 
alin.(1)  din  Ordonanța de urgență nr.57/2019, cu art.8 din Norma metodologică de 
aplicare a Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011,  în temeiul art. 139, alin.1 și alin.2, din  
Ordonanța de urgență 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: 
 
 
 
  - însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente despăgubirilor 
pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, 
categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei, de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. Râului, conform anexelor  1-16 la prezentul raport. 
 
 
             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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