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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.05.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 26 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Voicu şi dl. viceprimar 
Daşoveanu). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect pentru şedinţa 
ordinară din luna aprilie, unde au fost adoptate 36 de hotărâri, toate temeinice şi legale, şi 
din şedinţa de îndată din luna mai, unde  au fost adoptate 3 hotărâri, toate temeinice şi 
legale.  De asemenea, supun  votului dvs. procesele-verbale ale şedinţelor ordinară din 
data de 30.04.2015 şi de îndată din data de 18.05.2015. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-nei consilier Gheorghiţă pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 4334/22.05.2015, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul art.39 
alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă ordinară în data de 28.05.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 
Craiova, pe anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo 
Craiova S.R.L., pe anul 2014. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în 
Adunarea Generală a Asociaţiei „Salubris” Dolj, din data de 05.06.2015. 

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 29.05.2015. 

9. Proiect de hotărâre privind conferirea conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, actriţei Nataşa Marcela Guţul (Nataşa Raab). 

10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, scriitoarei Ileana Vulpescu. 

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, profesorului Alexandru Mironov. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului 
Craiova 2015” -  ediţia a XIX-a. 

13. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency S.R.L., în 
vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-
ediţia a XIX-a. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.361/2013 referitor la desemnarea reprezentantului Primarului 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a 
costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 
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22. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe 
destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.182, bl.R18, str.Potelu, 
nr.148, bl.R17, str.I.D.Sârbu, bl.13 şi str.Unirii, nr.80. 

23. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.12. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor 
spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova.  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova.   

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ 
ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în zona str.Parângului, la intersecţia cu str.Bariera 
Vâlcii. 

27. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a trei spaţii cu altă destinaţie aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.      

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.249/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 10.2”. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” 
Craiova”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat. 

32. Întrebări şi interpelări. 
 
 

        Peste ordinea de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători, cu 
rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale 
concursurilor şcolare, din anul 2014-2015 
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          Punctul 14 de pe ordinea de zi a fost retras. De asemenea, mai avem un punct 
peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 

 

     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea :  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 
Craiova, pe anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo 
Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în 
Adunarea Generală a Asociaţiei „Salubris” Dolj, din data de 05.06.2015. 

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 29.05.2015. 

9. Proiect de hotărâre privind conferirea conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, actriţei Nataşa Marcela Guţul (Nataşa Raab). 

10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, scriitoarei Ileana Vulpescu. 

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, profesorului Alexandru Mironov. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului 
Craiova 2015” -  ediţia a XIX-a. 

13. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency S.R.L., în 
vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-
ediţia a XIX-a. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.361/2013 referitor la desemnarea reprezentantului Primarului 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2015. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a 
costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe 
destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.182, bl.R18, str.Potelu, 
nr.148, bl.R17, str.I.D.Sârbu, bl.13 şi str.Unirii, nr.80. 

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.12. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor 
spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova.  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova.   

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ 
ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în zona str.Parângului, la intersecţia cu str.Bariera 
Vâlcii. 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a trei spaţii cu altă destinaţie aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.      

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.249/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
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„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 10.2”. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” 
Craiova”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat. 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume pentru premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători, cu 
rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale 
concursurilor şcolare, din anul 2014-2015 

32. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 
Craiova, pe anul 2014. 

       Dl. Pană: 
       Este vorba de câteva referiri pe care vreau să le fac la  acest punct şi în special la 
raportul de performanţă pe anul 2014 pentru că, personal, urmăresc întotdeauna ce se 
întâmplă cu banii primăriei pentru că este al treilea an în care există anumite nerealizări 
şi voi da citire, ca să nu vorbesc pe dinafară, la ceea ce spune raportul de performanţă. 
Staţi liniştiţi că nu-l citesc pe tot ci doar câteva chestiuni. Mă refer la cheltuieli. 
Cheltuielile prevăzute pentru anul 2014 au fost  739.783 realizate 616.179. Iată deci o 
nerealizare în ceea ce priveşte cheltuirea a tot ceea  ce ne-am prevăzut noi., Dacă facem 
şi o scurtă şi punctuală referire, pe mine mă deranjează foarte mult că la cheltuielile din 
fonduri europene au fost realizate în procent de 57,99% aşa cum este prezentă execuţia 
bugetară şi n-o să iau fiecare poziţie în parte. Iată că deci, aproape 58% din cheltuieli am 
pus probleme. Eu m-am uitat şi este pentru prima oară când se prezintă şi anumite cauze 
care au dus la nerealizarea acestei chestiuni dar pentru mine, în calitate de consilier, nu 
sunt de acord cu această chestuială. De asemenea, dacă ne uităm la tarife, au fost anumite 
motive, ne uităm şi la cheltuielile de capital, ele au fost realizate în procent de 80,32%. Şi 
aici am văzut diverse motivaţii. Ce vreau să spun? Eu nu neg munca pe care o depun 
oamenii din primărie, am spus-o şi ieri în cadrul şedinţei de comisie, însă trebuie să 
facem mai mult pentru că sunt banii craiovenilor pe care îi dau, mai ales când este vorba 
de  fonduri europene nerambursabile, aici trebuie să fim foarte atenţi ca să putem să-i 
consumăm pe toţi, pentru că una peste alta, cheltuielile totale ale bugetului local au fost 
realizate în procent de 83,39%. Dacă am fi oricare instituţie a statului cu o asemenea 
realizare, directorul şi-ar da demisia. Mulţumesc mult.  
 D-na Primar: 
 Foarte pe scurt că este al treilea an în care dl. consilier nu înţelege că avem 
rectificări pozitive de buget şi nu negative şi că nu putem să cheltuim bani până când 
licitaţiile nu sunt finalizate. Vă mulţumesc. 
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul contabil, 
contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia 
modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situaţiile financiare, 
conturile de execuţie bugetară) şi a raportului de performanţă pe anul 2014, 
prevăzute în anexele nr. 1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi  Direcţia Economico – Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2014. 

     Dl. Cherciu: 
     Vreau să precizez că la punctul 2 şi la punctul 8 mă voi abţine şi vreau să precizez 
motivul acestei abţineri. Nu este vorba neapărat de conţinutul acestor situaţii financiare, 
motivul pentru care o voi face este că în cheltuielile cuprinse în  aceste situaţii financiare 
sunt prinse şi indemnizaţiile reprezentanţilor noştri în consiliile de administraţie. Am 
aflat nivelul acestor indemnizaţii care, vă spun sincer, mi se pare revoltător de mari. 
Atâta vreme cât un reprezentant în consiliul de administraţie la RAADPFL are o 
indemnizaţie lunară, înţeleg, undeva peste 16 milioane, un reprezentant al nostru în 
Compania de Apă are o indemnizaţie lunară de peste 18 milioane în condiţiile în care la 
sfârşitul anului mai beneficiază de încă 50% gândiţi-vă că o astfel de persoană ajunge la 
venituri lunare undeva în jurul lui 25 – 27 milioane, venituri care depăşesc cu mult, zic 
eu,  salariul pe care îl primeşte un funcţionar din Primăria Craiova. Nu ştiu cum s-a ajuns 
la aceste niveluri, am informaţii, de exemplu, de la Compania de Apă că respectivii 
reprezentanţi nu se mulţumesc cu aceste venituri şi au avut şi alte pretenţii legate de 
dotarea cu tehnică de calcul, ori dacă ar fi să compar acest nivel cu indemnizaţiile pe care 
le obţine un consilier local, precizez nu vreau să spun că indemnizaţia lunară a unui 
consilier este mică sau mare. O compar doar cu cea pe care o primeşte un reprezentant 
într-un astfel de consiliu de administraţie şi ştim cu toţii, noi care suntem consilieri că 
raportul înseamnă undeva de cinci ori mai mare primeşte un astfel de reprezentant. 
Rugămintea mea pe lângă poziţia pe care o voi avea la vot,  este ca în perioada următoare 
executivul, noi, consiliul local, să găsim modalitatea prin care aceste indemnizaţii să fie 
plafonate la un nivel rezonabil care să reflecte cu adevărat efortul pe care îl depun 
respectivii. O fac asta cu atât mai mult cu cât dacă este să judecăm rezultatele financiare 
ale acestor regii respectiv Compania de Apă dacă ar fi să le comparăm cu cele pe care ar 
trebui să le obţină o companie privată, credeţi-mă că în niciun caz indemnizaţia nu 
reflectă nişte profituri care în cele mai multe cazuri sunt modice. Acestea fiind zise, 
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vreau să se consemneze că mă voi abţine cu motivaţia prezentantă la punctele 2, 
respectiv 8. Mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la  vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014, prevăzute în anexa (pag.1-36) 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă  
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Cherciu).  
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

      Dl. secretar Mischianu: 
      O chestiune prealabilă. Se modifică prin completare proiectul de hotărâre în sensul că 
se mandatează reprezentantul municipiului Craiova în adunarea generală să voteze 
situaţia economico-financiară. Cu această modificare v-aş ruga să fie supusă la vot. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 
2014, prevăzute în anexa (pag.1-45) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
situaţiile financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 
2014, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 
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      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de trezorerie, ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe 
anul 2014, prevăzute în anexa (pag.1-56) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă  
de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

      Dl. Cherciu: 
      Şi la acest punct mă voi abţine cu motivul nu neapărat că nu aş fi cunoscut situaţia 
dezastruoasă de la Termo Craiova. Ea datează de mult timp, am semnalat-o în 
nenumărate ocazii, ceea ce mi se pare de această dată însă revoltător  este lucrul care de 
altfel a fost sesizat şi de auditorul care a auditat Compania Termo Craiova anume legat 
de comisionul pe care l-a primit executorul judecătoresc în cuantum de peste 2 milioane 
şi jumătate. Ştiu foarte bine că  nu este responsabilitatea Termo Craiova, cu atât mai 
puţin a consiliului local sau a executivului numirea acestui executor judecătoresc, ea a 
fost făcută de către debitor, de Complexul Energetic,  dar, din punctul meu de vedere, 
este condamnabilă pasivitatea celor care au condus Termo Craiova şi care au acceptat cu 
mare uşurinţă această plată. Personal, am aflat de acest comision în momentul în care am 
avut acea şedinţă a unui comitet ad hoc, unei comisii ad hoc formată din consilieri şi 
când am mers la sediul Termo Craiova, chiar mi-a sărit în ochi această cheltuială. Atunci 
am pus întrebări, am aflat despre ce este vorba şi cumva mi s-a confirmat faptul că nici 
măcar acest executor n-a mişcat un deget, deci n-a depus un efort pe care un executor în 
general îl depune. Anomalia este să execuţi relaţia comercială dintre două entităţi cu 
capital public, deci aici nu vorbim că a fost executată o companie privată în care 
eforturile unui executor, să zicem sunt mari, de a urmări respectivul debitor, acest 
executor s-a interpus în relaţia între o companie cu capital de stat şi o companie cu 
capital privat. Repet, seninătatea, uşurinţa cu care a fost acceptată această plată fără ca 
măcar să fie sesizat consiliul local în calitatea noastră de proprietari, fără să se facă un 
demers minim de a preîntâmpina acest lucru îmi dovedeşte până la urmă, aş spune nu 
neapărat incompetenţa celor care au condus compania Termo ci indiferenţa şi faptul că 
efectiv nu le pasă de banul craiovenilor.  
      Dl. Pană: 
      Vreau şi eu să aduc câteva argumente la votul pe care îl voi da şi eu, spre deosebire 
de alte dăţi, voi vota împotriva acestui punct . Ştiţi foarte bine poziţiile mele pe care le-
am avut de-a lungul anilor, dar aş vrea să şi explic de ce. Dacă analizăm ceea ce s-a 
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întâmplat în 2014 la activitatea de exploatare, venituri 80 milioane, cheltuieli 127 
milioane, ierderi 46 milioane 795.  Dacă ne uităm la venituri acestea sunt formate din 
venituri energia termică 74 milioane 606 şi 10 milioane completare până la 80 din ceea 
ce s-a dat de la bugetul de stat sau local. Dacă ne uităm la cheltuielile de energie termică 
şi gaze, ele sunt 61 milioane, iar veniturile pe aceeaşi temă, energie electrică, termică şi 
gaze sunt de 64 milioane. Deci dacă ne uităm şi facem o comparaţie, vedem că nici 
măcar salariile care în anul 2014, aşa cum rezultă din nota 8, salariile salariaţilor la 
nivelul 1 ianuarie – 31  decembire au fost de 27. 155.629 lei. Sunt multe lucruri şi am 
spus multe lucruri. Nu vreau să fac o analiză completă, sunt şi eu de acord cu ceea ce s-a 
zis. Dacă am intrat în insolvenţă asta înseamnă să îngrădim cheltuielile, este adevărat că 
noi nu mai putem face nimic, dar nu trebuie  să lăsăm pe alţii şi să se ducă către o 
doamnă care, indiferent cine este, se numeşte Dumitrescu Ilona, să ia din bugetul nostru 
2.172.000 onorarii la executarea silită  la cererea Complexului Energetic. De altfel, eu 
am urmărit şi   urmăresc poziţia d-nei Maria Somnea care este administrator judiciar şi 
iată că printre altele, în declaraţii publice pe care le face, dânsa spune: „există o problemă 
la SC Termo Craiova SRL, consiliul local este acţionarul majoritar care a votat sau a 
schimbat administratorii foarte des deci nu au fost lăsaţi să-şi facă un proiect de 
management ş.a.m.d. Ştiţi foarte bine şi poziţiile mele pe care le-am avut în această 
chestiune. La cauzele pe care dânsa le găseşte, cheltuieli de ordin intern, unele mărite, 
altele nejustificate, n-o să reiau toate aceste discuţii, dar faptul  că venim cu o asemenea 
situaţie an de an mă face să votez împotriva acestui punct al ordinei de zi. Ştiţi foarte 
bine că aş fi putut şi pot să spun mult mai multe aici, dar sunt suficiente argumentele pe 
care le-am adus pe date şi informaţiile care mi-au fost furnizate.  
        Dl. Nicoli: 
        În primul rând vreau să punctez faptul că auditorul nostru în momentul în care îşi 
exprimă opinia în calitatea sa de specialist auditor independent spune cu excepţia 
aspectelor menţionate la paragrafele 1 – 4 situaţiile financiare redau o imagine fidelă. 
Deci dânsul confirmă că imaginea este fidelă. Rolul nostru este să aprobăm situaţiile 
financiare, deoarece este o obligaţie legală a companiei faţă de informaţia publică, deci 
vă propun să-l votăm pentru că opiniile auditorului au fost reţinute în raportul de audit şi 
ele vor fi în continuare subiect, inclusiv al administratorului special pe care  l-am trimis 
acolo şi să nu uităm că în procesul de insolvenţă este tocmai scoaterea la lumină a acestor 
nereguli, rezolvarea lor şi punerea pe direcţia corectă a  companiei. De aceea propun să 
votăm situaţiile ca o obligaţie a noastră în calitate de acţionar pe baza raportului auditului 
şi al administratorilor. Vă mulţumesc.  
        D-na Primar: 
        Vă mulţumesc. Eu aş vrea să aduc aminte că în 2012 când actualul executiv şi 
consiliul local şi-au intrat în mandat, am găsit toate regiile craiovene pe pierderi. Toate. 
Acum este o singură regie pe pierdere. Termoficarea. Pe care am preluat-o cu 5 milioane 
de euro datorie. Puteam să-l aducem şi pe Rubini că n-ar fi putut să salveze această regie. 
Ştiţi foarte bine chestiunile astea, le-am discutat de sute de ori până acum,  revenim de 
fiecare dată că sigur este bine să spunem că ceva merge prost, dar nu sesizăm că toate 
celelalte regii au profit. Acolo situaţia a fost specială. Trebuia să intre  regia în insolvenţă 
de atunci, din 2012, şi atunci n-am mai fi avut dureri de cap. Ne-am încăpăţânat să o 
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salvăm în ruma acelui raport ISPE  care spunea că dacă se face fuziunea între Complexul 
Energetic Oltenia şi Termoficare se poate salva această  regie. Din păcate, ştiţi foarte 
bine că deşi am fost de acord şi noi, a fost de acord şi Complexul Energetic Oltenia, şi 
Guvernul României, a fost cineva care a avut drept de veto acolo şi care se cheamă 
Fondul Proprietatea şi din această cauză regia a continuat să adune debite. Din păcate, 
asta e legea pieţei. În ceea ce priveşte administratorul respectiv, nu a fost numit de noi. El 
a fost numit de către Complexul Energetic prin instanţă, banii pe care şi-i ia ştiţi foarte 
bine că şi-i iau toţi  lichidatorii fără niciun fel de probleme şi prima oară îşi iau ei banii şi 
apoi salvează ce se mai poate salva, dacă mai poate recupera şi statul şi alţii, asta este 
situaţia, dar, dacă vreţi în sală se află şi dl. Sorin Iordache care poate să vă spună şi 
dumnealui dacă simte nevoia, alte lucruri vis a vis de ce s-a discutat aici.  
      Dl. Sorin Iordache: 
      Vreau să fac o precizare sau o completare legată de pasivitatea conducerii faţă de 
procesul de executare silită. Vreau să precizez faptul că deşi am primit facturi de la 
executorul judecătoresc şi nouă ni s-au părut destul de mari sumele. Este adevărat că 
atunci când s-a stabilit un onorariu probabil că s-a avut în vedere cuantumul sumei totale 
ce urma să fie recuperată, adică era vorba de 2.700 miliarde şi bănuim că la această sumă 
s-au raportat cei care au stabilit onorariul executorului. Noi am refuzat să plătim aceste 
facturi, deşi nu au fost  achitate în mod voluntar. Executorului însă îi permite legea să 
reţină sumele care consideră că i se cuvin din plăţile pe care noi le-am făcut prin contul 
executorului adresate Complexului Energetic. Deci nu există plăţi făcute de Sc Termo 
direct către executor. El în virtutea legii şi-a reţinut aceste sume. Abia ieri s-a dat 
hotărârea definitivă pentru intrarea în insolvenţă, deci practic din data de 18 martie până 
în data de 27 mai  noi am fost înstr-o stare de insolvenţă provizorie şi dacă ieri s-ar fi 
respins de către instanţă această solicitare, noi am fi revenit la situaţia iniţială şi practic 
procesul de executare silită ar fi trebuit să continue.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. Termo Craiova S.R.L., prevăzute în anexa (pag.1-
56) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Termo 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 3 abţineri (Badea, Vasile, Cherciu).   
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

     Dl. Secretar Mischianu: 
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     O chestiune prealabilă. Şi aici avem  o modificare prin completare cu mandatarea 
reprezentantului municipiului Craiova de a vota în adunarea generală situaţia financiară. 
Cu această modificare, vă rog să supuneţi la vot. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţ, cont de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 
2014, prevăzute în anexa (pag.1-35) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
situaţiile financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014, 
aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în 
Adunarea Generală a Asociaţiei „Salubris” Dolj, din data de 05.06.2015. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  

Art.1.Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova-dna.Lia-Olguţa Vasilescu, 
de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” din data de 05.06.2015, ordinea de zi prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din 
data de 05.06.2015, se mandatează Viceprimarul Municipiului Craiova-dl. Mihail 
Genoiu, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota 
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ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2015. 

       Dl. Cherciu: 
       Deşi am anticipat poziţia mea la acest punct, revin, ca să fie foarte clar. Fac 
solicitarea oficială către executiv, pregătirea unui proiect de hotărâre prin care limitarea 
indemnizaţiei reprezentanţilor în consiliul de administraţie să fie stabilită la un nivel 
rezonabil. Ţin să vă reamintesc tuturor că în mandatul trecut această indemnizaţie era 
plafonată la 1% din salariul directorului. Acum s-a ajuns undeva la 20%. Acest lucru este 
nepermis. Oricum s-a putut funcţiona cu reprezentanţi care primeau 20 lei, 30 lei, cred că 
se poate funcţiona şi în continuare cu venituri similare.   
     D-na Primar: 
     Dl. Cherciu, sunteţi consilier local, puteţi să redactaţi un proiect de hotărâre. Cred că 
nu poate să acuze nimeni că este ilegal proiectul care este în vigoare la ora aceasta. 
      Dl. Radu Preda: 
       Dacă îmi permiteţi, mai nou selecţia oamenilor din consiliile de administraţie se face 
în baza Ordonanţei 109 şi sunt prevăzute în lege cuantumurile pe care le stabilim. Mă 
gândesc că, atâta timp cât oamenii sunt selectați în baza legii, și retribuțiile lor sunt 
stabilite tot în baza legii, cu atât mai mult cu cât au criterii de performanță. În cazul în 
care nu le îndeplinesc, răspund pentru chestia asta. Aşa cum au bonusuri în cazul în care 
reuşesc să îndeplinească toate criteriile stabilite de către consiliul local, tot la fel au și 
penalizări în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de consiliul local. Şi vă spun 
că din punct de vedere al fostului director de regie, este anormal să pui un om care 
gestionează zece sau 15 milioane de euro să vină să administreze pentru 30 de lei pe 
lună. Adică oamenii răspund  în relaţia cu tot ce înseamnă statul român, în relaţia cu 
furnizorii. Nici nu cred că din punct de vedere legal se poate plafona la nivelul 
consiliului local indemnizaţia. 
     Dl. Cherciu: 
     Mă voi interesa, deci voi apela la sprijinul unor jurişti pentru a mă documenta, deci 
promit să fac acest lucru. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu argumentul care s-a 
invocat aici, legat de responsabilitatea pe care o au respectivii, care nu știu ce 
gestionează. Pe același criteriu, ar însemna ca noi, consilierii, care avem în mână un 
buget de câteva sute de milioane de lei, dacă am aplica același raport, ar însemna să 
plecăm acasă, să ne îmbogățim, să fie cea mai bună meserie cea de consilier local.  
      D-na Primar: 
      Vorbim aici de legi cu totul şi cu totul diferite, dl. Cherciu. Dar nu este niciun fel de 
problemă. Dvs. puteţi să redactaţi acest proiect de hotărâre şi aş vrea să fac o remarcă 
aici, vis a vis de activitatea directorului de companie şi a oamenilor de acolo. Să nu uităm 
că am preluat Compania de Apă cu o pierdere de 10 milioane de euro.  Şi acum are un 
profit de 4 milioane de euro.  
      Dl. Badea: 
     Vroiam să-i spun d-lui Preda, aşa ca o constatare amară, dacă o să răspundă şi aştia de 
acum cum au răspuns ăia dinainte, facem referire la ce s-a întâmplat la Termo, e destul 
de trist. 
      D-na Primar: 
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     Ar fi preferabil să răspundă toţi cei vinovaţi. Când preiei o regie cu 50 milioane 
datorie şi nimeni nu a sesizat de-a lungul timpului niciun fel de problemă acolo, 
înseamnă că cineva a greşit. Oare cine. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2015, 
următoarea ordine de zi: 
- analiza şi aprobarea bilanţului contabil de profit şi pierderi al S.C. Compania de 

Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2014; 
- analiza şi aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 

S.A., pentru anul 2014; 
- analiza şi aprobarea raportului auditorului independent; 
- analiza şi aprobarea profitului net al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 

pentru anul 2014 şi repartizarea acestuia; 
analiza şi aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor şi directorului 

general al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. în conformitate cu contractele 
de mandat/management pentru realizarea obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă aferente anului 2014. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Pîrvulescu 
Ionuţ Cosmin şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
abţineri (Cherciu, Vasile, Badea, Albăstroiu).  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind conferirea conferirea titlului “Cetăţean de 
Onoare” al Municipiului Craiova, actriţei Nataşa Marcela Guţul (Nataşa 
Raab). 

      Dl. Pană: 
      Nu mă refer la d-na Nataşa Raab pe care o cunosc şi o preţuiesc, dar aş vrea să fac o 
precizare. M-am uitat şi am vrut săvăd şi eu care sunt cetăţenii de onoare ai municipiului 
Craiova, am întrebat, nimeni nu a putut să-mi spună şi nu-i ştie, pe site-ul primăriei să fie 
puşi pentru că vreau să fac câteva propuneri pentru oameni care au lăsat ceva în Craiova. 
Mă refer la Alexandru şi Aristia Aman, Traian Demetrescu, Constantin Brâncuşi, Jean 
Mihail, Nicolae Titulescu, Nicolae Romanescu, chiar dacă ei sunt oameni care într-
adevăr au lăsat urme în municipiul Craiova, pe care le vedem cu toţii.  
     D-ra Predescu: 
     La început cetăţean de onoare s-a acordat în mod distinct, după câte îmi aduc aminte, 
câte unei persoane. Eram la începututl secolului trecut şi primul cetăţean de onoare  a 
fost, într-adevăr, Nicolae Romanescu. S-a continuat această tradiţie. Există o carte scrisă 
de trei autori, din câte îmi aduc eu aminte,  în urmă cu trei sau patru ani pe care o puteţi 
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consulta. Este foarte adevărat că ea poate fi reactualizată prin cuprinderea şi a celor 
cărora li s-a acordat  titlul de cetăţean de onoare după 2008 pentru că din câte îmi aduc 
eu aminte, până în 2008 toţi cetăţenii de onoare începând cu Nicolae Romanescu, primul 
dintre ei. 
 D-na Primar: 
          Am înţeles că dl. Ştefârţă vroia să spună că l-a uitat pe Mihai Viteazu  şi pe Tudor 
Vladimirescu. 
        Vreau să vă spun că rapoartele pentru cetăţenii de onoare se depun în general cu o 
lună, chiar două înainte şi de fiecare dată noi am mers pe mâna ONG-urilor care au făcut 
aceste propuneri şi numai ca să nu se interpreteze, că ar putea fi o chestiune politică. Din 
păcate în trecut sau mai întâmplat astfel de lucruri, aşa a ajuns şi dl. Berceanu cetăţean de 
onoare şi alţii, şi alţii pe care nu mai vreau   să-i amintesc aici. Anul acesta avem, părerea 
mea, trei cetăţeni de onoare cu care trebuie să ne mândrim. Este vorba de Alexandru 
Mironov, de Nataşa Raab şi de Ileana Vulpescu. Toţi au legătură cu oraşul nostru şi toţi 
merită această distincţie. Sigur că sunt mulţi, mulţi alţii care ar merita această distincţie. 
Dacă coborâm în derizoriu şi facem câte 20 de cetăţeni de onoare într-un an, se pierde 
efectul pe care ar trebui să-l dea un asemenea proiect de hotărâre de consiliu local. 
      Dl. Pană: 
     Eu nu vreau să duc în derizoriu, eu am vrut în primul rând să atenţionez   că pe site 
era bine dacă se punea şi ştiam cu toţii cine sunt cetăţenii de onoare ai municipiului 
Craiova, să nu citim prin cărţi, care mai citeşte, care nu. Să ştiţi că nu ducem în derizoriu 
şi chiar dacă s-a propus aşa, într-o glumă din asta sinistră, credeţi că Mihai Viteazu nu 
merita?  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

actriţei Nataşa Marcela Guţul (Nataşa Raab) – în semn de recunoştinţă 
pentru întreaga sa activitate, pentru o viaţă dedicată scenei, pentru toate 
proiectele sale care au încântat publicul din România şi îndeosebi pentru 
personalitatea complexă şi pentru susţinerea oraşului Craiova. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, scriitoarei Ileana Vulpescu. 

     D-na Popescu: 
     Vreau să felicit executivul pentru decizia de a conferi d-nei Ileana Vulpescu titlul de 
cetăţean de onoare al municipiului Craiova. Aş aminti aici romanul de referinţă „Arta 
conversaţiei”, „Arta compromisului”, „Candidaţii la fericire” şi „Pe apa sâmbetei”, 
romane scrise de d-na scriitoare. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.05.2015                                                         16                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

scriitoarei Ileana Vulpescu – în semn de recunoştinţă pentru întreaga sa 
activitate, pentru o viaţă dedicată literaturii, pentru participarea sa la 
redactarea lucrărilor Dicţionarul limbii române şi Dicţionarul explicativ al 
limbii române, pentru toate proiectele sale care au promovat şi promovează 
imaginea pozitivă a României şi pentru susţinerea mediului academic. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, profesorului Alexandru Mironov. 

     Dl. Nicoli: 
     Vreau să încep prin a spune: mulţumesc, dl. profesor, că atunci când eram tineri, aici 
la Craiova, ne-aţi făcut să visăm către rachete, către electronică şi la Minitehnicus s-au 
format generaţii de ingineri care au dat Craiovei aripi. Mulţumesc dl. Mironov, să vă dea 
Dumnezeu viaţă lungă şi astăzi, inginerii din Craiova, tinerii din Craiova, vă salută, vă 
respectă şi vă aşteaptă. Voi vota pentru. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

profesorului Alexandru Mironov – pentru întreaga sa activitate, pentru toate 
proiectele în interesul ştiinţei şi pentru susţinerea oraşului Craiova. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua 
Municipiului Craiova 2015” -  ediţia a XIX-a. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Proiectul-Program “Ziua Municipiului Craiova 2015” - ediţia a XIX-a, 

care se va desfăşura în perioada 1 iunie – 7 iunie 2015, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat media cu instituţiile partenere 
pentru organizarea evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2015” - ediţia a 
XIX-a. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
parteneriat media. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător 
de Cuvânt şi Redacţie Ziar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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13. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency 
S.R.L., în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului 
Craiova 2015”-ediţia a XIX-a. 

     Dl. Vasile: 
     Vreau să vă spun că eu mă voi abţine la acest punct datorită faptului că deşi a trecut 
jumătate de an sau aproape un an şi nu am primit răspunsul la întrebările mele legate de 
cheltuielile de la orăşelul copiilor şi alte evenimente legate de energia electrică, de 
curăţenie, de pază, cine le-a plătit şi cât au costat. 
     D-na Primar: 
     Dl. Vasile este revoltat de asocierile care se fac de către municipalitate. O să vorbim 
şi despre energia electrică şi despre ce s-a întâmplat până înainte de mandatul meu.  Dvs. 
aţi fost consilier local şi înainte. Haideţi să vă spun cât costau evenimentele care se 
realizau înainte. Anul 2007 – 2.458.878 lei, anul 2008 – 4.285.130 lei, anul 2009 – 
1.353.283 lei,. Să vă spun că a ajuns şi la 1 milion de euro?  Şi la 400 mii euro? Ştiţi cu 
cât se făcea RMA care era tot în perioada verii? De la 400 mii euro la 1 milion euro. Am 
ajuns în situaţia în care pe mandatul meu toate aceste lucruri se fac din sponsorizări.  
     Dl. Vasile: 
     D-na primar, aţi omis totuşi nişte ani, să nu uităm că noi am fost primii care am 
introdus Zilele Craiovei fără bani, din sponsorizări.  V-am spus de la început extrem de 
respectuos că eu v-am pus o întrebare şi mi-aţi răspuns la altceva.  
     D-na Primar: 
     V-am răspuns cum am considerat eu. Sper că aţi înţeles mesajul. Vă mulţumesc.  
     Dl. Cherciu: 
     Nu pot nega cifrele cărora le-a dat citire d-na primar, un singur lucru vreau să 
precizez. Eu am fost consilier în mandatul trecut, dar la toate aceste acţiuni am votat 
împotrivă. Asta nu înseamnă că am aprobat şi în acelaşi mandat al nostru, undeva spre 
sfârşitul lui, fostul viceprimar, în calitate  de primar, a reuşit să organizeze aceste 
evenimente gratuit, în acelaşi mod în care se invocă şi se continuă. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Gratuit le facem şi acum. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency  S.R.L., în vederea 
susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-ediţia a 
XIX-a, care se va desfăşura în perioada 1-7 iunie 2015, conform contractului 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine, 
Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi S.C. Band Contact 
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Entertainment Agency  S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  
 
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2011 şi nr.328/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.361/2013 referitor la desemnarea reprezentantului 
Primarului Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se ia act de demisia dlui.Pîrvulescu Ionuţ-Cosmin din Consiliul de Administraţie 

al Sport Club Municipal Craiova 
Art.2. Se aprobă desemnarea dnei.Ştefan Lucia, reprezentant al Primarului Municipiului 

Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2013. 
  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Sport Club Municipal 
Craiova şi dna.Ştefan Lucia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 
2015. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
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acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2015, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în 
grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 
 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii mai 2015, către 
Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi Regia Autonomă de Transport 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană 
şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă cuantumul alocaţiei de hrană pentru persoanele asistate în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 20 lei zi/asistat, 
începând cu data de 01.08.2015. 

Art.2. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană asistată în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 949 lei, pentru anul 
2015. 

Art.3.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2009. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea 
activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de 
piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 

reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 
amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a  
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru 
locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din 
imobile naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.182, 
bl.R18, str.Potelu, nr.148, bl.R17, str.I.D.Sârbu, bl.13 şi str.Unirii, nr.80. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 

administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari cu unităţile locative prevăzute în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe către persoanele 
prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cuantumul chiriei lunare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1 şi 2 din anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.3 şi 4 din anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, nr.522/2007 
referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

Art.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, 
bdul.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.12. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Dumitrescu Lorena Mihaela, a 

locuinţei proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, 
bl.T3, sc.4, ap.12, compusă din 1 cameră în suprafaţă de 18,61 mp. şi dependinţe 
în suprafaţă de 19,68 mp. 

Art.2.  Se aprobă chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre,  în 
cuantum de 54,68 lei.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Dumitrescu Lorena Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a 
unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Craiova.  

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă 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. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova.   

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului 

public sau privat al municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă 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. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF 
SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în zona str.Parângului, la intersecţia cu 
str.Bariera Vâlcii. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către  S.C. GDF 
SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1 mp., situat în zona str.Parângului, la  
intersecţia cu str.Bariera Vâlcii, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în scopul reabilitării (modernizării) instalaţiei de protecţie 
catodică împotriva coroziunii conductelor metalice îngropate aferente reţelei de 
alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de proces-verbal încheiat în termen de 30 zile de la adotarea prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a trei spaţii cu altă 
destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a spaţiilor cu altă destinaţie prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării a noi puncte de 
încasare a impozitelor şi taxelor locale. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 
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    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  

  Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.      

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
α) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
β)β)β)β) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunului 

prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare 
la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova. 

         Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.249/2014 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE 
pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”. 

     Dl. Secretar Mischianu: 
     O modificare prin completare la acest punct de pe ordinea de zi în sensul că se 
introduce un nou articol: Se aprobă modificarea în mod corespunzător a anexei. Cu 
această modificare să supuneţi la vot. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.249/2014 şi vor avea următorul conţinut: 
           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 

Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 10.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 3.598.348,84 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

          „Art.2. Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa 
cum urmează: 

- 1.317.625,50 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 30% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 988.219,13 lei şi 10% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  329.406,37 lei; 

- 304.285,08 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 118.927,08 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
185.358 lei.” 

Art.2.Se aprobă modificarea în mod corespunzător a anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.249/2014, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la 
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Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, a cheltuielilor legate de proiect şi a 
acordului de parteneriat. 

        Dl. Secretar Mischianu: 
     O modificare prin completare la acest punct de pe ordinea de zi în sensul că se 
introduce un nou articol: Se aprobă modificarea în mod corespunzător a anexelor 1 şi 3 
care fac parte din proiectul de hotărâre anexat. Cu această modificare să supuneţi la vot. 
      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.3 şi art.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.206/2014 şi vor avea următorul conţinut: 
          „Art.3.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de reparaţii capitale corp  

laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, în cuantum de 
2.744.972,98 lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 
α) cheltuieli neeligibile în sumă de 339.827,51 lei, din care 119.995,42 
lei sunt achitate de către Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova” înainte de 
semnarea contractului de finanţare, fiind încadrate ca şi cheltuieli 
neeligibile, conform Ghidului Solicitantului pentru Axa 3.4. şi pentru care 
nu se impune solicitarea acestei cheltuieli în cadrul cererii de finanţare, 
conform centralizatorului privind valoarea lucrărilor executate şi a 
lucrărilor rămase de executat prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
β) cheltuieli eligibile în sumă de 2.405.145,47 lei, din care: 

                   - 48.102,91 lei – contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în 
procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

                   - 2.357.042,56 lei – reprezentând finanţarea nerambursabilă în 
procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

           Art.4. Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
în numele şi pe seama parteneriatului, în procent de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 48.102,91 lei.” 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a anexelor nr.1 şi 3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2014, conform anexelor nr.1 şi 
3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Economico-
Financiară şi Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici şi a profesorilor 
îndrumători, cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi 
internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2014-2015 
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     Dl. Pană: 
     O să-l las pe dl. Cotescu. Bineînţeles că dânsul o să explice şi eu sunt de acord cu 
acest punct, însă aveam o întrebare aici: care sunt criteriile sau dacă sunt trecuţi toţi 
copiii premiaţi, pentru că eu am două sesizări, una chiar acum m-a sunat. Poate că dl. 
inspector o să-mi spună. Este vorba de un copil, Ivancu Bogdan Gabriel, care a luat, din 
câte ştiu eu, locul III la Olimpiada de informatică pe clasa a V-a de la Brăila şi de asta 
vroiam să ştiu dacă sunt trecuţi toţi sau care sunt criteriile. Vă mulţumesc.  
     Dl. Cotescu: 
     Eu aş fi dorit ca în fiecare an să iau cuvântul. Nu puteam să trec peste acest punct 
foarte important din punctul meu de vedere. Sunt convins că şi pentru d-na primar pentru 
că încă din anul 2012 de la preluarea mandatului, în premieră iată că şi-a întors faţa către 
învăţământ, eu cunosc foarte bine interesul dumneaei pentru învăţământ, pentru copii, 
pentru şcoală şi a găsi resursele pentru a-i premia pe cei mai buni  copii din municipiul 
Craiova. De altfel, nu este un efort singular şi o iniţiativă a d-nei primar. Ştim bine că 
unităţile de învăţământ, vorbim despre grădiniţe, şcoli şi licee, şi-au  schimbat imaginea 
în bine prin investiţiile care s-au făcut. Alt punct deloc de neglijat este dublarea şi iarăşi 
dublarea alocaţiilor, mai precis a burselor şcolare şi mă refer la burse de performanţă, de 
merit, de studiu şi sociale, care la preluarea mandatului d-nei primar de la un procent de 
sub 4% plătim astăzi un procent de 25%, deci 25 din 100 de copii primesc burse şcolare 
ceea ce nu este deloc de neglijat şi asta s-a văzut cel puţin în ultimul an, prin creşterea 
interesului privind frecvenţa şcolară şi în discuţiile avute cu reprezentantului 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, fenomenul de violenţă şi infracţional  în unităţile 
de învăţământ s-a diminuat aproape de 0 ceea ce credem că şi acest lucru a dus la aceste 
aspecte pozitive. Eu o felicit încă o dată pe d-na primar pentru această iniţiativă, felicit 
copiii, părinţii lor şi profesorii care i-au pregătit. 
 În ceea ce priveşte clasamentul care s-a făcut, dacă după şedinţă dl. coleg, îmi 
puneţi la dispoziţie numele copiilor despre care vorbiţi, aceşti copii sunt prem,iaţi în 
urma unui clasament  făcut la nivel naţional, deci toţi participanţii, toţi copiii care au 
venit cu premii  I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale şi nu concursuri particulare, 
deci este vorba de olimpiadele naţionale şcolare, dar din momentul în care s-a făcut 
această statistică mai precis undeva în jurul datei de 10 mai pentru a putea să se facă 
acest proiect de hotărâre  au mai fost premii ale copiilor care au venit după această dată 
până astăzi, când vorbim, aceşti copii vor intra la anul, aşa cum şi pe această listă intră 
copii care au câştigat anul precedent după data când s-au alocat aceste premii. Puneţi-mi 
la dispoziţie numele copiilor şi voi verifica. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de 

75.000 lei pentru premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători, cu 
rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale 
concursurilor şcolare, din anul 2014-2015, prevăzuţi în anexele nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
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Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

32. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Nicoli: 

     Profit de acest moment deosebit pentru a vă informa pe dvs. şi pe cetăţenii Craiovei că 
în această lună pe 19 mai în Monitorul Oficial al României, pe teritoriul Craiovei, a 
primit gir pentru funcţionare un nou parc industrial High Tech Industry Parc Craiova, 
parc în care dvs. aţi avut o contribuţie deosebită. Mulţumesc pe această cale în numele 
echipei High-tech industry parc, tuturor din primăria Craiovei, mă refer la aparatul 
tehnic, mă refer la aparatul administrativ şi de la personalul ales pentru deschiderea 
extraordinară pe care au arătat-o în această competiţie pe care o avem cu alte comunităţi 
locale. Invit pe această cale pe toţi cei care doresc să  pornească un bussines green field 
plecând de la 0,5 euro pe mp pe an cu toate utilităţile la poartă, să vină pentru că avem la 
Craiova această posibilitate. Ştiu că avem resursă umană, ştiu că putem focaliza investiţii 
şi mai ştiu că se caută antreprenori care să dorească să construiască imobile, hale, pentru 
oamenii care fac afaceri. Mulţumesc încă o dată, salut pe toată lumea, drum bun high 
tech. 
 Dl. Vasile: 
         Două interpelări am, d-na primar. Prima se referă la cart. Veterani şi aş începe prin 
a spune şi repet că acesta este un cartier pe care primăria l-a făcut, deci nu este cazul în 
care să-şi facă trei sau cinci cetăţeni o casă într-un câmp şi apoi vin la primărie să ceară 
utilităţile. Rugămintea mea este la dvs. Am înţeles că s-a ajuns la o discuţie cu CEZ în 
care s-a făcut un studiu de fezabilitate, sunt necesari aproximativ 150 mii euro din  care 
CEZ este dispus să plătească 20%, dacă nu mă înşel. Rugămintea mea la dvs. este  să fiţi 
la fel de bătăioasă şi pentru acest cartier ca şi pentru cartierul chinezesc. Deşi în cart. 
Chinezesc vor fi, am înţeles 1800 locuinţe, de abonaţi, şi aici sunt de ordinul sutelor, 
peste 300 de loturi la veterani, mai sunt şi la revoluţionari, deci este până la urmă, o parte 
din oraşul nostru. Rugămintea mea este să fiţi la fel de bătăioasă, să nu rămână discuţia 
cu CEZ în stadiul acesta. Haideţi să le facem şi noi o propunere. Noi putem să punem 
10%, sau 5% sau nu putem să punem nimic, dar vă rog să nu lăsăm în stadiul acesta 
această discuţie. Sunt convins că aveţi capacitate de  convingere pentru discuţiile cu cei 
de la CEZ şi, mai mult decât atât, cred că este absolut necesar acolo şi iluminatul stradal. 
Până la urmă sunt străzi ale oraşului nostru. 
 A doua problemă, deşi s-a scos de pe ordinea de zi organigrama primăriei, aş vrea 
să vă rog şi   să vă atrag atenţia să aplecaţi mai multă atenţie Direcţiei de Urbanism. D-na 
primar, cred că peste jumătate din cetăţenii oraşului care intră în Primăria Craiova, vin cu 
probleme de urbanism: certificate de urbanism, autorizaţii de construcţie. Să ştiţi că am 
verificat. Nu este vina angajaţilor din această direcţie. Angajaţii   din această direcţie îşi 
fac treaba foarte bine şi chiar într-un timp relativ scurt, însă sunt insuficienţi ca şi număr. 
Mai mult decât atât, şi  spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea nu sunt tocmai în condiţii 
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optime, şi, mai mult decât atât, vă rog să analizaţi posibilitatea  ca această direcţie să aibă 
un jurist în permanenţă, deoarece, aşa cum ştiţi, juriştii sunt într-un număr mic  şi dvs. aţi 
apelat la serviciile altor avocaţi şi cer să mărim acest număr al juriştilor şi să-i alocăm la 
direcţii pentru ca actele să meargă mai repede. Nu este normal ca în Craiova, dacă vrei 
să-ţi construieşti un gard, să aştepţi până la toamnă sau până la iarnă. Nu mai vorbesc de 
o construcţie, certificat, extras de PUZ, autorizaţie,  avize, trec luni şi luni de zile.  Să 
încercăm să optimizăm pentru craioveni cât se poate de mult suplimentarea posturilor din 
această direcţie. Vă mulţumesc. 
 Dl. Pîrvu: 
 Fac parte din consiliul de administraţie al liceului Tudor Arghezi şi vin cu o 
solicitare a directorului de a uşura preluarea unei cantităţi de fier vechi care constă în 
diferite părţi din gard, alte componente. De vreo patru ani de zile îl are în spatele şcolii  
unde se joacă copii şi se pot accidenta. Nu au posibilitatea să valorifice acest material şi 
solicită ca Direcţia de patrimoniu sau cineva din primărie să-l preia pentru a fi valorificat. 
Dânşii spun că dacă s-ar ocupa de acest lucru, prin valorificare, prin cheltuieli, nu s-ar 
recupera nimic pentru transport.  Solicităm acest lucru datorită faptului că la alte licee 
unde sunt în consiliul de administraţie, acest material este într-o cantitate mai mare şi au 
putut să-l valorifice. 
 Dl. Socoteanu: 
 Eu am o rugăminte legată de toaletele publice, ca să preiau ideea d-lui Badea, mai 
veche, toaletele publice de lângă Judecătoria Craiova. Este o problemă care aparent este 
hilară, însă este o problemă reală, nu sunt funcţionale şi Judecătoria Craiova este 
principala instanţă craioveană prin faţa căreia se perindă foarte mulţi cetăţeni ai Craiovei 
şi nu numai. Rugămintea mea este să identificaţi posibilităţile reale şi să dispuneţi 
amenajarea şi igienizarea acelei toalete pentru că este foarte necesară fluxului de cetăţeni 
din zona respectivă. 
 Dl. Cherciu: 
 Eu am o rugăminte foarte scurtă, anume ieri, în cadrul comisiei juridice mi s-a 
adus la cunoştinţă  că există o cerere făcută de o doamnă profesor care doreşte să ia 
cuvântul în plen. Dânsa a mai avut o tentativă şi în şedinţa de data trecută. Tema este 
temă de interes pentru toată lumea şi anume situaţia construirii unei noi centrale la 
Koslodui. Ştiu că a întreprins demersurile şi de aceea am rugămintea către preşedintele 
şedinţei să supună la votul consiliului aprobarea ca doamna să poată să-şi exprime 
punctul de vedere.  
 Dl. Preşedinte: 
 Am în faţă această cerere. Urma să discutăm după ce terminăm punctele de pe 
ordinea de zi, aşa că o vom lăsa după şedinţă.  
 Dl. Radu Preda: 
 Privind interpelarea d-lui consilier Vasile vreau să vă anunţ că deja lucrăm în cart. 
Veterani la extinderea reţelei de iluminat. Deci în momentul de faţă operatorul delegat 
pentru iluminat public este deja în cart. Veterani şi extinde reţeaua de iluminat public. În 
ceea ce priveşte discuţia cu CEZ avem patru sau cinci adrese, purtăm corespondenţă 
permanent cu dumnealor pentru a găsi o soluţie să rezolvăm şi problema extinderii 
reţelei. În momentul de faţă suntem în punctul în care noi propunem să dăm noi 10% şi 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.05.2015                                                         31                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

să pună dumnealor 90%. Cred că am avut deja vreo trei întâlniri cu dumnealor pe 
subiectul acesta şi sper ca într-un termen rezonabil să ajungem la un punct comun astfel 
încât cetăţenii din zona respectivă să beneficieze de investiţia CEZ. 
 În ceea ce priveşte toaleta de la Judecătore, înţeleg că există discuţie între barou şi 
RAADPFL pentru a se prelua respectiva toaletă. Cel puţin asta se ştie la nivelul 
RAADPFL-ului. Urmează să se rezolve şi problema asta într-un timp foarte scurt.  
          D-na Primar: 
 Înainte să intru în capitolul de răspunsuri la interpelări, vreau să vă dau o veste 
bună. Pe gradul de absorbție a fondurilor europene anul 2014 Craiova este numărul unu. 
Avem un grad de absorbție de 45,2% pentru 2014, anul acesta vom ajunge, fără niciun 
fel de problemă la  100%. Pe locul II este Iașiul cu cu 36,2 la sută, pe III – Constanța cu 
36,1 la sută, pe IV este Cluj-Napoca – 34,7%, pe locul V Timișoara – 27,2%, apoi 
Brașov – 23,7%, Ploiești – 15,7% ș.a.m.d. Mulțumesc echipei de la Fonduri Europene și 
echipei de la Achiziții, licitații, toți cei care au tras foarte mult în ultimii doi ani ca să 
ajungem la această performanță. 
 Ca şi răspuns pentru  dl. Nicoli – într-adevăr avem un parc industrial. Vestea bună 
este că putem să îl şi umplem în perioada următoare. Ca să fac o scurtă informare şi 
consiliului local, săptămâna trecută ne-am deplasat în Marea Britanie într-o delegaţie 
împreună cu oameni de afaceri, reprezentanţi de la Consiliul judeţean şi de la high tech  
parc, unde am avut mai multe întrevederi cu investitori. Doua fabrici din marea Britanie 
deja au semnat un protocol  cu noi, probabil că va trebui băgat în şedinţa următoare pe 
ordinea de zi, pentru construcţia şi, evident, darea în folosinţă a două noi fabrici în acest 
parc industrial care înseamnă peste 200 de locuri noi de muncă.  
 Dl. Vasile – veţi primi un raport despre cart. Veterani şi rugămintea mea este să nu 
faceţi confuzie între cart. Chinezesc unde sunt 1850 de locuinţe şi cart. Veterani unde 
sunt doar 2 locuinţe autorizate. În zona respectivă unde nu există racord la reţea, sunt 
două locuinţe autorizate. CEZ, apa, toţi ceilalţi distribuitori, gaze, ş.a.m.d, au făcut 
această investiţie pe banii lor pentru că este o investiţie care se justifică din punct de 
vedere financiar. Una este să ai 1850 de locuinţe racordate şi alta este să ai 10-15 
locuinţe. Dar vestea bună este că vom găsi în cele din urmă o soluţie , chiar dacă nu 
există grad de comparaţie între cele două cartiere.  
 În ceea ce priveşte Direcţia de Urbanism. Spuneţi că ar trebui un jurist. Există un 
jurist. A fost o idee a noastră, a actualului executiv ca fiecare direcţie să beneficieze de 
serviciile câte unui jurist. Pentru că ne-am confruntat cu persoane care nu au vrut să mai 
semneze. Vedeţi la televizor ce se întâmplă şi o să înţelegeţi de ce, şi atunci au cerut 
sprijinul unui jurist. La organigramă, care va fi probabil introdusă luna viitoare pe 
ordinea de zi sau  când ne vine avizul de la ANFP, o să vedeţi că inclusiv Direcţia 
Juridică s-a întărţit în două compartimente: un compartiment care este special pentru a 
asigura servicii juridice celorlalte direcţii, iar celălalt compartiment rămâne pe 
reprezentarea în instanţă, astfel încât nu mai trebuie să ne rugăm de jurişti să se ducă la  
câte un compartiment să-i ajute şi pe ei acolo. Sigur că sunt insuficienţi angajaţi. Peste tot 
sunt insuficienţi angajaţi. În absolut toate compartimentele, serviciile şi direcţiile.  Dacă 
îi întrebaţi pe cei de la patrimoniu, o să vă spună că avem doar doi cadastrişti în tot 
oraşul, dacă îi întrebaţi pe cei de la servicii publice, o să vă spună că avem doar doi 
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ingineri constructori de drumuri în tot oraşul, în condiţiile în care la nivelul de investiţii 
al oraşului Craiova, vă daţi seama cam de câţi ar fi nevoie ca să supravegheze toate 
lucrările care se întâmplă în oraş. Peste tot avem problema asta, ca să nu mai amintesc de 
Direcţia de taxe şi impozite unde o grămadă de funcţionari sunt suspendaţi şia trebuit să 
mai luăm din celelalte direcţii ca să asigurăm măcar serviciul la ghişee în partea cealaltă.  
 În ceea ce priveşte dosarele nu trebuie să se aştepte mai mult de 30 de zile, în 
niciun fel de condiţii. Doar dacă  cei care vin cu dosarul nu au toate documentele în 
regulă. Atunci nu mai este vina primăriei. Ei trebuie să vină de la început cu dosarul cu 
toate actele necesare ca să nu mai aştepte.  
 Dl. Vasile: 
 Eu vă mulţumesc frumos. Mă bucur că se lucrează şi la discuţiile cu CEZ. Înţeleg 
că v-aţi gândit şi la problema cu juriştii. Aşa cred şi eu că nu există grad de comparaţie  
între cele 1850 de locuinţe care vor fi şi care vor avea proprietari, comparativ cu cele 
câteva sute de loturi care au proprietari şi nu pot să-şi înceapă şantierul datorită lipsei de 
utilităţi. 
 D-na Primar: 
 Aşa cum ştiţi şi dvs. şi v-aţi revoltat foarte tare, îmi aduc foarte bine aminte, în 
momentul când discutam  în consiliul local, costul introducerii utilităţilor a revenit în 
sarcina furnizorilor. Deci sunt speţe totalmente diferite. Aş vrea să veniţi dvs. să explicaţi 
la Curtea de Conturi un studiu de oportunitate  pentru doar două autorizaţii de construcţie 
pe zona respectivă şi peste 100 mii euro investiţia. Dar noi sperăm să ajungem la o 
discuţie cu CEZ-ul. 
 Dl. Pîrvu – vis a vis de situaţia de la Tudor Arghezi. Am rugămintea către Direcţia 
de Patrimoniu pentru că ştiu că s-a depus o astfel de cerere, să ia toate cererile de genul 
acesta şi să facă demersurile,   astfel încât, ei într-adevăr, să poată să scape de aceste 
materiale care îi încurcă. 
 Dl. Socoteanu – este într-adevăr o discuţie cu Baroul de avocaţi care au făcut deja 
o solicitare ca să le transmitem în administrare aceste toalete şi este foarte bine să se 
întâmple aşa, pentru că, bănuiesc că le gestionează oricum, mult mai bine.    
 Dl. Cherciu – pe tema Koslodui, bănuiesc că trebuie un vot dat de consiliul local 
pentru această discuţie. 
 Dl. Preşedinte: 
 Pe această cerere, în primul rând nu este desemnată nicio persoană care să ia 
cuvântul, este doar o cerere din partea unui grup de acţiune civică. Ar fi trebuit să 
desemneze şi o persoană care să ia cuvântul, în cerere. 
 Mai mult decât atât, în art. 107  al regulamentului, nu se permite luarea cuvântului 
în şedinţele consiliului local decât unor persoane strict limitate prin acest articol.  Nu 
cred că putem să supunem deocamdată la vot cu această ocazie. Data viitoare completaţi 
cererea cu subiectul pe care doriţi să-l abordaţi pe larg, faceţi o prezentare a subiectului, 
şi persoana care doreşte să ia cuvântul.  
 D-na Primar: 
 Cred că nu murim dacă stăm două minute peste program, singura rugăminte este să 
nu devină într-adevăr, o practică.  
 Dl. Secretar Mischianu: 
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 În atare situaţie trebuie supus votului consiliului local dacă se permite luarea de 
poziţie cu timp limitat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Propun aprobării luarea cuvântului reprezentantei asociaţiei, d-na Luminiţa 
Simoiu, în limita intervenţiei consilierilor, respectiv 5 minute. Cine este pentru? Votat cu 
23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Nicoli).  
 D-na Luminita Simoiu: 
 Îmi cer scuze pentru procedură, nu am făcut eu cererea, însă numele se cunoştea. 
Acest grup are  un coordonator. Eu sunt coordonatoarea acestui grup. Problema pe care 
vreau să o ridic în faţa dvs., a aleşilor cu majoritate de voturi să ne reprezentaţi, este o 
problemă care îngrijorează populaţia  Craiovei şi anume problema obiectivelor nucelare 
de la Koslodui. Despre recentul proiect despre care noi am dezbătut la  aula Universităţii 
din Craiova, în ianuarie, şi anume noul reactor nuclear, deja s-a dezbătut, s-a spus în 
presă, am apărut la televiziune, se cunoaşte că este un proiect foarte controversat care 
pune în pericol  viaţa cetăţenilor pe ambele maluri ale Dunării. Vreau să mă refer acum la 
următorul obiectiv nuclear pentru că suntem bombardaţi de fiecare dată la o frecvenţă de 
două-trei luni cu un alt obiectiv nuclear şi anume construirea celui mai mare depozit de 
deşeuri nucleare din Europa cu o capacitate de 350 mii de tone de deşeuri, proiect care 
vizează realizarea acestui obiectiv la Radiadna în perimetrul locaţiei Kozlodui. Acest 
proiect este foarte controversat. Vrem să atragem atenţia dvs., aleşilor locali, care ar 
trebui să ne susţineţi şi să ne reprezentaţi precizând că în spatele nostru se găsesc circa 10 
mii de cetăţeni care ne-au acordat încrederea prin semnături în vederea realizării unui 
referendum, deci revin, acest proiect este iarăşi controversat. A fost o totală lipsă de 
transparenţă în gestionarea informării populaţiei vis a vis de acest proiect. România a fost 
notificată în anul 2011  şi până în anul 2015 a fost o tăcere totală vis a vis de acest 
proiect. Agenţiile de mediu implicate în acest proiect nu s-au dovedit în niciun fel 
responsabile pentru abordarea acestei probleme şi am să vă spun că intervenţia mea de 
astăzi se datorează iarăşi întâmplării. Am primit un e – mail de la Agenţia de Mediu prin 
care eram solicitaţi, populaţia Craiovei, deci şi dvs., d-lor consilieri, să  vă spuneţi poziţia 
vis a vis de acest obiectiv nuclear până pe data de 8 mai. România a fost notificată despre 
reluarea dezbaterilor  în  Bulgaria vis a vis de acest obiectiv nuclear ca urmare a 
câştigării de către populaţie a procesului în instanţă împotriva autorităţilor bulgare care 
au gestionat acest proiect. România a fost notificată despre reluarea acestor dezbateri pe 
data de 9 ianuarie, reţineţi, iar Agenţia de Mediu din Craiova a făcut publică această 
reluare a dezbaterilor, pe data de 20 aprilie, adică cu    o întârziere nepermisă de circa 
patru luni. Această întârziere dacă o cumulăm cu ceea ce ni s-a comunicat să lecturăm pe 
site-ul Agenţiei de Mediu pe care dvs., d-lor aleşi locali, ar trebui la fel să lecturaţi ca şi 
noi,  ni se spunea că dacă suntem interesaţi să participăm la dezbaterile din Bulgaria, ar 
trebui să notificăm partea bulgară cu minim 7 zile înainte. Dacă adăugăm data de 2 2 şi 
cu 7 când am aflat noi că trebuie să participăm, înseamnă 29. Dezbaterile în Bulgaria s-
au terminat pe data de 30. Deci mă întreb cum puteam să participăm la o dezbatere care o 
fost notificată cu o întârziere nepermisă de circa 4 luni de zile. Noi suntem în contact cu 
specialiştii bulgari care se opun proiectului. Săptămâna trecută am vorbit cu ei şi mi-au 
spus că autorităţile  bulgare s-au întrebat de ce partea română nu este interesată de 
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reluarea acestor dezbateri. Partea română este foarte interesată numai că nu a ştiut. Ni se 
pare inadmisibilă această politică, o putem numi politică dezastruoasă în ceea ce priveşte 
cetăţeanul craiovean, de neinformare, s-a încălcat din nou tratatul internaţional, este grav 
acest lucru şi probabil vom acţiona şi noi, ca şi bulgarii în instanţă în acest caz. 
 Vreau să închei precizând că proiectul Craiova – capitală culturală pentru a avea 
succes, compar cu alte oraşe europene, de exemplu Luxembourg, trebuie să asigure 
cetăţenilor săi siguranţa.  Craiova, la acest moment nu oferă această siguranţă. 
 D-na Primar: 
 Care este propunerea dvs. concretă pentru noi? 
 D-na Luminiţa Simoiu: 
 Propunerea mea concretă, d-na primar, o ştiţi că am mai vorbit cu dvs. Am sugerat, 
la propunerea părții bulgare care se opune proiectului, să organizăm un referendum prin 
care populația să poată fi consultată vizavi de opțiunea în ceea ce privește obiectivele 
nucleare de la Kozlodui. Aşa cum precizam în întâlnirea anterioară, organizarea unui 
sondaj de opinie este nerelevantă pentru că noi am verificat acel sondaj de opinie 
organizat de către primărie, se putea vota de mai multe ori, deci nu prezintă relevanţă. 
Ceea ce prezintă relevanță este un referendum. Noi ne-am interesat. Legea administrației 
locale ne permite să solicităm acest lucru. Am strâns până acum circa 10.000 de 
semnături, ne mai trebuie circa 3.000 de semnături ca să solicităm să organizați acest 
referendum. Sigur, am fost întrebată ce putem face cu acest referendum   
 D-na Primar: 
 Presupunând că organizăm acest referendum, care înseamnă costuri, înseamnă o 
întreagă nebunie. Dacă populația nu se prezintă la vot în numărul de care ai nevoie 
pentru referendum? Nu cumva asta ar putea justifica pentru partea bulgară faptul că nu 
există interes din partea României? Un sondaj de opinie aşa cum spuneţi dvs., până la 
urmă, în ochii lor are aceeaşi relevanţă pe care o are şi un referendum. Eu vă întrebam ce 
putem face ca instituție, dacă vedeți un atac în justiție împotriva părții bulgare, chestiuni 
mai concrete decât să le arătăm o hârtie că suntem împotrivă. Sigur că suntem împotrivă, 
cred că niciun om zdravăn la cap din oraşul Craiova  nu vrea să aibă un depozit de 
deșeuri radioactive la nici 100 km distanță.  
 D-na Luminita Simoiu: 
 În ceea ce priveşte referendumul, am urmat şi noi o procedură care s-a întâmplat şi 
în Bulgaria. Acolo nu datorită faptului că populaţia nu a vrut să vină la vot, ci datorită 
faptului că populaţia nu a fost informată. Deci concret, ce aţi putea dvs. să faceţi, aşa 
cum încercăm noi să facem de căteva luni de zile, să apărem în dezbateri televizate, în 
presă?  Dvs. ca autoritate locală ați putea să faceți o intervenție la televiziunile locale, să 
le spuneți cetățenilor despre acest pericol, așa cum, de exemplu, i-ați informat despre 
construirea noului stadion cu care și noi suntem de acord. Și atunci, cred că veți câștiga și 
electorat din acest punct de vedere, pentru că veți dovedi că sunteți interesați de viața 
cetățenilor. Ceea ce se poate face este acțiunea în instanță, pentru că sunt dovezi, salut 
aici prezenţa Prodemocraţia în sală,  societatea civilă bulgară a câștigat în procesul 
împotriva autorităților. Putem să facem şi o acţiune în instanţă. În ceea ce privește 
referendumul, este o procedură democratică la care noi avem dreptul. Vă asigur că, în 
ceea ce privește populația Craiovei, participarea va fi majoritară. Noi facem informări, 
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dar, dacă ne-ați sprijini și dumneavoastră în informarea de aceeași anvergură a 
populației, eu sunt convinsă că populația va veni. Ce putem să facem cu referendumul? 
Dvs. nu cunoaşteţi cât valorează viaţa unui cetăţean german versus viaţa unui cetăţean 
bulgar sau român.  
 
 
 
 
 Dl. Preşedinte:                                                                                                   
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.05.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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