
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         PROIECT 
                                                                                                                                                   

      HOTĂRÂREA NR.____ 
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” 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.10.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.179800/2022, raportul nr.182151/2022 
al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.183873/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 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 conformitate cu prevederile art.11 alin.6 coroborat cu alin.61 din Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean si local, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 255/2010; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, 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 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 care fac 
parte din prezenta hotărâre. 

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.179800/13.10.2022                                                                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                       

 Referat de aprobare 
la  Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.137/2022 

privind 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”.  

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/2022 s-a  aprobat declararea 
de utilitate publică de interes local  a lucrărilor de  „Construire drum de legătură, categoria a II-a, 
Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la 
intersecția str. Brestei – str. Râului – tronson 3”. Totodată la art. 3 al hotărârii a fost aprobat 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local pentru realizarea obiectivului de investiţii 
, conform planului de situaţie  prevăzut în anexa nr. 2, iar la art. 6 a fost aprobată lista proprietarilor 
ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați în anexa nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Având în vedere hotărârea anterior menționată, precum și prevederile Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean si local și ale Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, autoritatea publică locală a notificat proprietarii 
imobilelor ce sunt afectate de coridorul de expropiere să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului 
Craiova, cu documentele care atestă dreptul  de proprietate sau alt drept real asupra acestora. 
 Ca urmare a analizării documentelor care atestă dreptul de proprietate, este necesară 
modificarea anexei 3 a hotărârii, în sensul actualizării listei cu imobilele și proprietarii, pentru care 
s-a făcut dovada dreptului de proprietate. 
 De asemenea, în urma reanalizării situației  în teren, este necesară și modificarea   
amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local. 
  Prin modificarea  amplasamentului conform  datelor din teren s-ar evita exproprierea totală 
a  imobilului aparținând numiților Dumitrescu Traian Ștefan și Maria, iar  din imobilul  situat în str. 
Brestei, nr.196, aparținând numitelor Boiangiu Georgeta și Olaru Mariana Monica s-ar expropria 
doar suprafața de 11 mp în locul suprafetei de 232 mp,diminuându-se în acest fel cheltuielile 
Municipiului Craiova, ce are calitatea de expropriator. 
 Potrivit art.11 alin 6 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 
publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, „În situaţia în care, 
drept consecinţă a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor 
de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de 
identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentaţii cadastrale şi 
actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare.”  

 Față de cele prezentate, este necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.137/2022 privind 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” 
                
                                                                                 
                                                                       Primar, 

                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
                                                                                                                
               Director Executiv,                                                                              Șef Serviciu, 
            Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                     Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                          Avizat, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Viceprimar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              Aurelia Filip 
Nr.182151/18.10.2022                                                                                                                                                                                           

 
Raport, 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.137/2022 privind 
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”. 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/2022 s-a  aprobat declararea 
de utilitate publică de interes local  a lucrărilor de  „Construire drum de legătură, categoria a II-a, 
Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la 
intersecția str. Brestei – str. Râului – tronson 3”. Totodată la art. 3 al hotărârii a fost aprobat 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local pentru realizarea obiectivului de investiţii 
, conform planului de situaţie  prevăzut în anexa nr. 2, iar la art. 6 a fost aprobată lista proprietarilor 
ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați în anexa nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Având în vedere hotărârea anterior menționată, precum și prevederile Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean si local și ale Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, autoritatea publică locală a notificat proprietarii 
imobilelor ce sunt afectate de coridorul de expropiere să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului 
Craiova, cu documentele care atestă dreptul  de proprietate sau alt drept real asupra acestora. 
 Prin  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.146550/19.08.2022,      
proprietarul imobilului situat în Craiova, str. Brestei, nr.198A, a înaintat documentele de proprietate, 
potrivit cărora pe terenul situat la adresa anterior menționată  se află și o construcție cu o suprafață 
construită de 80 mp. 
 De asemenea, potrivit documentelor transmise,  pe terenul situat în Craiova, str. Căpșunilor, 
nr.1 se află  și construcția  C3 – Locuință P+M, având nr. cadastral 250916-C3, cu o suprafață 
construită la sol de 83 mp și o suprafață construită desfășurată  de 173 mp și construcția construită la 
sol C4, având nr cadastral 250916-C4, cu o suprafață construită de 8 mp, proprietatea numiților Ghiță 
Dumitru-decedat și Ghiță Aneta, ce sunt afectate de coridorul de expropriere. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.161608/14.09.2022, SC 
METALCOLECT PROD SRL a  înaintat documentele de proprietate asupra imobilului teren situat în 
Craiova, str. Brestei colț cu str. Râului,identificat cu nr. cadastral 5994, înscris în Cartea Funciară  cu 
nr. 236734 și nu 236743 cum în mod eronat a fost trecut în anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 137/2022. 
Potrivit contractului de vânzare autentificat cu nr.240/09.02.2022, SC Metalcolect Prod SRL deține 
cota-parte de 25% , SC Semcor SRL deține cota-parte de 25% și SC Dalbergia Invest SRL deține 
cota-parte de 50%. 
 Potrivit contractului de vânzare, autentificat cu nr.438/15.04.2014, soții Gheorghe Marian 
Laurențiu și Gheorghe Mirela Liliana, au cumpărat imobilul compus din  teren intravilan în suprafață 
de 184 mp, situat în Craiova, str. Brestei, nr.206 C, colț cu str. Rîului , zona Lac Craiovița, având nr. 
cadastral 218517, intabulat în Cartea Funciară nr. 218517, pe care se află edificate construcțiile: C2- 
cu suprafața construită la sol de 34 mp și C3- cu suprafața construită la sol de 80 mp.   
 Astfel, ca urmare a analizării documentelor care atestă dreptul de proprietate, este necesară 
modificarea anexei 3 a hotărârii nr 137/2022, în sensul actualizării listei cu imobilele și proprietarii, 
pentru care s-a făcut dovada dreptului de proprietate, conform anexei nr. 1 la prezentul raport. 
 De asemenea, în urma reanalizării situației  în teren, este necesară și modificarea    
amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local, prevăzut în anexa nr.2 a hotărârii nr. 
137/2022, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 
  Prin actualizarea amplasamentului conform  datelor din teren s-ar evita exproprierea totală a  



imobilului aparținând numiților Dumitrescu Traian Ștefan și Maria,întrucât acesta nu este afectat de 
coridorul de expropriere și  din imobilul  situat în str. Brestei, nr.196, aparținând numitelor Boiangiu 
Georgeta și Olaru Mariana Monica s-ar expropria doar suprafața de 11 mp în locul suprafetei de 232 
mp,  deoarece doamna Boiangiu Georgeta, prin adresa nr.179850/13.10.2022, ne aduce la cunoștință 
că eliberează, pe propria cheltuială, suprafața de teren pe care se află o cameră din imobil, iar în acest 
fel și  cheltuielile Municipiului Craiova, ce are calitatea de expropriator, s-ar diminua. 
 Forma actualizată a anexelor se regăsește în anexa nr. 1 și nr. 2 la prezentul raport. 
 Potrivit art.11 alin 6 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 
publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, „În situaţia în care, 
drept consecinţă a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor 
de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de 
identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentaţii cadastrale şi 
actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare.” 
 De asemenea, potrivit prevederilor art. 11 alin 6¹ din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean si 
local, cu modificările și completările ulterioare „ În situaţia în care consecinţa directă a revizuirii 
studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie ori a detaliilor 
de execuţie va fi renunţarea la unele imobile afectate iniţial de lucrarea de interes public naţional, 
regional, judeţean, interjudeţean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a 
Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, excluderea imobilelor din lista proprietarilor, aşa 
cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, şi la restituirea acestor imobile către proprietari, prin 
decizie, după caz.” 

Având în vedere cele precizate, în conformitate cu prevederile art.11 alin 6 coroborat cu alin 
6¹ din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării 
unor obiective de interes național, județean si local,cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr.53/2011,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local,Referatului de aprobare nr. 179800/13.10.2022 și în temeiul art. 129 
alin.2 li.b coroborat cu alin.4 lit.d din Ordonanța de  urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului 
Craiova următoarele: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.137/2022 privind 
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 
propietarilor 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 la prezentul raport. 

 
 

            Director executiv,                                                                 Șef Serviciu,                        
                 Ionuţ Gâlea                                                                     Lucian 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.Daniela Duțu 
                                                                                         Îmi asum responsabilitatea privind 

      realitatea și legalitatea  în solidar cu 
       întocmitorul înscrisului 

                                                                                                                                                    Data: 
                                                                                                                                                   Semnătura: 
 



                                                                                                                                                                                                            ANEXA nr.1 
                                                  LISTA PROPIETARI IMOBILE AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPIERE 
 

Nr 
crt  

Nume Propietar Nr Cadastral  Nr. Carte Funciară UAT-ul Suprafața 
expropiată 

Valoarea 
despăgubirilor 

1 Boiangiu Georgeta 
Olaru Mariana Monica 

 

224544 
 

224544 Craiova Teren în suprafață 
de  11 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

2 Iorga Bogdan Nicolae 200408 
 

200408 Craiova Teren în suprafață 
de 97 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

3 Mitrache Marius 
Mitrache  Iulian 

Mitrache Geta 

241809 
241809-C1 

241809 Craiova Teren în suprafață 
de 265 mp  și 

construcție în 
suprafață 

construită de 56 
mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

4 Gheorghe Marian Laurențiu 
Gheorghe Mirela 

218517 
 

218517 Craiova Teren în suprafață 
de 184 mp și 

construcțiile :C2 

cu suprafață 
construită de 34 

mp și C3 cu 
suprafața 

construită 80 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

5 SC Vidaria SRL 218518 218518 Craiova Teren în suprafață 
de 193 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

6 Tutu Florea  
Anghel Maria Mădălina  

 

201791 201791 Craiova Teren în suprafață 
de  223 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

7 Anghel Maria Mădălina  207088 

207088-C1 
 

207088 Craiova Teren în suprafață 

de 511 mp și 
construcția C1- 

locuință P+M  în 
suprafață 

construită la sol 

de 178 mp  
 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 



8 Tutu Florea  

Anghel Maria Mădălina  

209934 209934 Craiova Teren în suprafață 

de 156 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 
9 Andronescu Rodica   Craiova Teren în suprafață 

de 100 mp și 
constructie cu 

suprafață 
construită de 80 

mp 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 

10 Mitrache Gheorghe 17651 

17651-C1 

232695 Craiova Teren în suprafață 

de  231 mp din 
acte și 249 din 
măsurători și 

construcție în 
suprafață 

construită de 240 
mp 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 

11 Ghiță Aneta 
Ghiță Dumitru-decedat 

250916 
250916-C3 
250916-C4 

250916 Craiova Teren în suprafață 
de 225 mp și 

construcțiile: C3- 

locuință P+M  în 
suprafață 

construită la sol  
de 83 mp și C4 în 

suprafață 

construită de 8 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 
unui raport de evaluare 

12 Ticu Rotaru Nicolița   Craiova Teren în suprafață 

de 7 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 
13 Proprietar  neidentificat   Craiova 329 mp Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 
14 SC Vidaria SRL 6232 213097 Craiova Teren în suprafață 

de 514 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 
15 Metalcolect Prod SRL 

Semcor SRL 
Dalbergia Invest SRL 

5994 236734 Craiova Teren în suprafață 

de 50 mp 

Se va stabili ulterior  în baza 

unui raport de evaluare 
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