
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA  NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2022 

referitoare la 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 
24.11.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.193512/2022, raportul nr.194959/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.198536/2022 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2022 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 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.569/2022 privind 
modificarea 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.  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, conform anexelor nr.1-9  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
Art.2. Se aprobă modificarea anexelor nr.1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi 15 ale Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2022, având forma prevăzută la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.193512/ 

                                                           

                                                                        

  Referat de aprobare 
 

la proiectul de hotărâre referitor la  modificarea anexelor numerele  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi  15  
ale Hotărârii Consiliului Local nr.393/2022 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, iar 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 raportului de evaluare, care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Prin Hotărârea nr.393/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  la art.1.  (1) 
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. 

    Ulterior, prin  Hotărârea nr.569/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la 
art.1 modificarea 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 sensul actualizării listei 
proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropiere și modificării amplasamentului  
lucrării de utilitate publică de  interes local pentru realizarea obiectivului de investiţii, conform 
anexelor  nr. 1 și nr. 2 ale acestei hotărâri. 
 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.141155/09.08.2022 – 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 actualizării fiecărei  valori juste de despăgubire, în conformitate cu actualizarea datelor 
prevăzute în anexa la HCL nr.569/2022 . 
  Ca urmare a actualizării listei proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de 
expropiere și modificării amplasamentului lucrării de utilitate publică de  interes local pentru realizarea 

obiectivului de investiţii, ( conform anexelor  1 și nr. 2 ale HCL nr.565/2022) prin actualizarea   
suprafeţelor afectate de coridor, a fost necesară  efectuatea de noi rapoarte de evaluare pentru 
proprietăţile afectate de modificări. Drept urmare, se vor înlocui rapoartele de evaluare din  anexele 
1,2,3,4,9,10,11,14 şi 15 cu noile rapoarte . 
 



   

 Urmare a celor menţionate mai sus şi potrivit  Hotărârilor  Consiliului  Local nr.393/2022, 
nr.563/2022, a 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 
privindmodificarea  anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi  15 ale  Hotărârii Consiliului Local 
nr.393/2022 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                                                                Avizat,  

Direcţia Patrimoniu                                                                                   Primar, 

Serviciul Patrimoniu                                                                                 Lia-Olguţa Vasilescu          

Nr. 194959/ 10.11.2022                                                                                 

 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  anexelor numerele  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi  15 

ale Hotărârii Consiliului Local nr.393/2022 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 modificarea unor anexe ale Hotărârii Consiliului Local nr.393/2022 
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, iar 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 raportului de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

  Prin Hotărârea nr.393/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  la art.1.  
(1) 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. 

    Ulterior, prin  Hotărârea nr.569/2022, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat la art.1 modificarea 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 sensul actualizării listei proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul 
de expropiere și modificării amplasamentului  lucrării de utilitate publică de  interes local 
pentru realizarea obiectivului de investiţii, conform anexelor  nr. 1 și nr. 2 ale acestei hotărâri. 



   

 Ca urmare a actualizării listei proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul 
de expropiere și modificării amplasamentului lucrării de utilitate publică de  interes local 
pentru realizarea obiectivului de investiţii ( conform anexelor  1 și nr. 2 ale HCL nr.565/2022) 
prin actualizarea   suprafeţelor afectate de coridor, a fost necesară  efectuatea de noi rapoarte 
de evaluare pentru proprietăţile afectate de modificări. Drept urmare, se vor înlocui rapoartele 
de evaluare din  anexele 1,2,3,4,9,10,11,14 şi 15 cu noile rapoarte , ce se regăsesc în anexele 1-
9 la prezentul raport. 

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.185770/2022 prin care se solicită întocmirea de noi rapoarte de evaluare 
pentru cele 9  imobile prevăzute în anexele 1,2,3,4,9,10,11,14,15  la HCL nr 393/2022. 

 
Au fost înregistrate la Primăria Municipiului Craiova următoarele rapoarte de evaluare: 
1.raport de evaluare nr.192203/02.11.2022 –  imobil  având proprietari pe Boangiu 

Georgeta şi Olaru Mariana Monica, ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 1 la HCL 
393/2022) 

2.raport de evaluare nr.192207/02.11.2022 – imobil având proprietar pe Iorga Bogdan 
Nicolae , ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 2 la HCL 393/2022) 

3.raport de evaluare nr.192211/02.11.2022 - imobil având proprietari pe Mitrache 
Marius, Mitrache Iulian şi Mitrache Geta , ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa3 la 
HCL 393/2022) 

4.raport de evaluare nr.192233/02.11.2022 - imobil având proprietar pe Gheorghe 
Marian Laurenţiu şi Gheorghe Mirela ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 4 la HCL 
393/2022) 

5.raport de evaluare nr.192253/02.11.2022 -  imobil având proprietar pe Andronescu 
Rodica ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 9 la HCL 393/2022) 

6.raport de evaluare nr.192217/02.11.2022 -  imobil având proprietar pe Mitrache 
Gheorghe ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 10 la HCL 393/2022) 

7.raport de evaluare nr.192251/02.11.2022 - imobil având proprietari pe Ghiţă Aneta şi 
Ghiţă Dumitru –decedat  ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 11 la HCL 393/2022) 

8.raport de evaluare nr.192243/02.11.2022 -  imobil având proprietar  pe SC Vidara 
SRL ( ce înlocuieşte raportul de evaluare din anexa 14 la HCL 393/2022) 

9. raport de evaluare nr.192256/02.11.2022 -  imobil având proprietari  pe SC 
Metalcolect Prod SRL, SC Semcor SRL şi SC Dalbergia Invest SRL ( ce înlocuieşte raportul 
de evaluare din anexa 15 la HCL 393/2022 

 
Valorile juste de despăgubire în vederea exproprierii pentru imobilele identificate în 

anexele  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi  15 ale Hotărârii Consiliului Local nr.393/2022 sunt 
centralizate în următorul tabel: 

 
Nr 
crt  

Nume Proprietar/ 
Rap. Eval. 

Nr 
Cadastral  

Nr. Carte 
Funciară 

Supr.   Teren 
expropriat 

Valoarea 
justă de despăgubire 

 
1 

 
Boangiu Georgeta 
Olaru Mariana Monica 

rap.eval.nr.192203/2022 

 
 

224544 
 

 
 

224544 

 
 

11 mp 

 

3.190 lei echiv. 

649,11 euro  

 
 

 
2 

 
Iorga Bogdan Nicolae 
rap.eval.nr.192207/2022 

 
200408 

 

 
200408 

 
97 mp 

28.130  lei echiv.  

5.724 euro 

 



   

 
3 

 
Mitrache Marius , Mitrache 
Iulian, Mitrache Geta 
rap.eval.nr.192211/2022 

241809 
241809-C1 

241809 265 mp şi 
constr. În 

supraf. 
constr. de 56 

mp 

154.850  lei echiv. 31.512 

euro  

din care 
 teren-76.850 lei 

echiv.15.639 euro 
Construcţie-78.000 lei 

echiv.15.873 euro 
 

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

 
 
 

218517 
 

 
 
 

218517 

184 mp şi 
constr C2 în 
supr constr 
de 34 mp şi 
C3 în supr 

constr de 80 
mp 

128.276 lei echiv. 

26.105 euro  

din care teren 53.360 lei, 
echiv 10.859 euro, 

construcţii 74.916 lei, echiv 
15.246 euro, din care C2-

22.347 lei echiv 4.548 euro, 
C3-52.569 lei echiv 10.698 

euro 
5 SC Vidara SRL 

rap.eval.nr.192253/2022 

218518 218518 193 mp  55.970 lei echiv. 

11.389 euro 

 
6 

 
Andronescu Rodica 
rap.eval.nr.192253/2022 

   
100 mp şi 

constr în supr 
constr de 80 

mp 

140.423 lei echiv. 

28.575 euro din care teren 
29.000 lei echiv 5.901 euro şi 

 constr 111.423 lei echiv 
22.674 euro 

 
 
7 

 
 
Mitrache Gheorghe 
rap.eval.nr.192217/2022 

 
 

17651 
17651-C1 

 
 
 

232695 

 
231 mp din 
acte şi 249 

mp din 
măsurători şi 
constr în supr 

constr de  
240 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 

 
 
8 

 
 
Ghiță Aneta 
Ghiță  Dumitru -decedat 
rap.eval.nr.192251/2022 

 
2509161 

250916-C3 
 

 
250916 

225 mp şi 
constr C3-
P+M în sup 
constr la sol 
de 83 mp şi 
C4 în sup 
constr de  

8 mp 

 

302.064 lei echiv. 

61.469 euro din care teren 

65.250 lei echiv 13.278 euro 

şi construcţiile 236.814 lei 

echiv 48.191 euro, din care 

 C3 -231.214 lei echiv 

47.051 euro,  

C4-5.600 lei echiv  

1.140 euro 

 
9 

Metalcolect Prod SRL,  
Semcor SRL, 
Dalbergia Invest SRL 
rap.eval.nr.192256/2022 

 
5994 

 
236734 

 
50 mp 

 

14.500 lei echiv.  

2.951 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 4,9141 lei/euro, curs valutar din 01.11.2022 data efectivă la care s-au întocmit 
rapoartele de evaluare. 
      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.569/2022, în 
conformitate cu referatul de aprobare nr.193512/2022 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  1-9 la prezentul raport.  
          -  modificarea  anexelor numărul  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi  15 ale Hotărârii Consiliului 
Local nr.393/2022 , având  forma prevăzută în anexele 1-9 de mai sus.  
  
 

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: 
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