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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 4 consilieri sunt absenţi motivat (dl.Cotescu, dl. Socoteanu, 
dl. Radu şi dl. Genoiu) şi 2 consilieri întârzie (dl. Vasile şi dl. Ştefănescu). Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, sunt întrunite 
condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea acestei şedinţe ordinare. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect pentru şedinţa 
ordinară din luna iunie 2015, unde au fost adoptate 31 de hotărâri, toate temeinice şi 
legale. De asemenea, supun  aprobării dvs. procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 
de 25.06.2015. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Pană pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Înainte de a începe ordinea de zi, aş vrea să vă spun câteva cuvinte cu sprijinul dvs. 
 Rugăciunea de fiecare zi a Părintelui Arsenie Boca. 
    Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi. 
Învredniceşte-mă să mă dau întru totul voii Tale. În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă 
şi mă ajută în toate. Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă 
să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că pentru toate este Sfântă Voia Ta. În 
toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate 
întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine. Doamne, învaţă-
mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe 
nimeni. 
     Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi 
cu pace în suflet. Doamne, călăuzeşte-mi voia şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să 
nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin! 
         Prin dispoziţia nr. 6765 din 24.07.2015, 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 30.07.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
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1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în semestrul I al anului 2015. 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Manda Marian Sorin. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 

data de 30 iunie 2015. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 30 iunie 2015. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al 
anului 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2015. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al activităţilor aducătoare 
de venituri proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S. C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova – dl. 
Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 
10.08.2015. 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea 
organizării evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară”. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Agenţia Naţională 
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Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, în 
vederea asigurării cadrului formal de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi 
comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri. 

20. 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 august 2015. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2015. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii 
şi Tineret „Colibri” Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
situată în municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, ap.16. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.174, bl.R10, sc.1, ap.14 
şi str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11. 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de la comuna Cârcea, a Bazei 
Sportive situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală.  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă, către 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CAPRICOOM S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
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34. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova.      

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pocruia”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Comăneşti”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pojogeni din Văi”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare Piaţa Dezrobirii–construire hală cu caracter provizoriu”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare Piaţa Gării – desfiinţare corp C2 şi construire hală piaţă şi 
anexă parter”. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile 
de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

41. Întrebări şi interpelări. 
 
 

Peste ordinea de zi: 
 

1. 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 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Matei Sorin Cristian; 

 
 

Punctul 21 de pe ordinea de zi a fost retras. De asemenea, mai avem două puncte 
peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în bloc, cu modificările pe care vi le-
am prezentat. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

Propun ca punctul 2 de peste ordinea de zi să fie discutat ca punct nr. 3 la ordinea 
de zi. Cine este pentru această propunere? Votat cu unanimitate de voturi.  

 
 

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

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2015. 
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2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 
Manda Marian Sorin. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Matei Sorin Cristian; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 
data de 30 iunie 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al 
anului 2015. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al activităţilor aducătoare 
de venituri proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S. C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova – dl. 
Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 
10.08.2015. 

19. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea 
organizării evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Agenţia Naţională 
Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, în 
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vederea asigurării cadrului formal de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi 
comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri. 

21. 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 august 2015. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2015. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii 
şi Tineret „Colibri” Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
situată în municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, ap.16. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.174, bl.R10, sc.1, ap.14 
şi str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11. 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de la comuna Cârcea, a Bazei 
Sportive situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală.  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă, către 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CAPRICOOM S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova.      
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pocruia”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Comăneşti”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pojogeni din Văi”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare Piaţa Dezrobirii–construire hală cu caracter provizoriu”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare Piaţa Gării – desfiinţare corp C2 şi construire hală piaţă şi 
anexă parter”. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile 
de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

41.  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 

42. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 

municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2015. 
 
 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Manda Marian Sorin. 
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 cererea de demisie a dlui. Manda Marian Sorin din calitatea de 

consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova şi, pe cale de consecinţă, 
se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova.  
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 

domnului Matei Sorin Cristian; 
D-ra Predescu: 

       Din partea comisiei de validare, am studiat dosarul înaintat şi sunt două cereri de 
renunţare pentru mandatul de consilier local, cea a d-lui Ciungu Ionel Iulian din 
17.07.2015, înregistrată ulterior, nu contează, şi cea a d-lui Magla Dan Iulius din 
22.07.2015, pentru că erau pe poziţii superioare, deci înaintea d-lui Matei, la poziţiile nr. 
24 şi 25, iar la poziţia nr. 26 este dl. Matei Sorin Cristian, condiţie în care propun 
validarea mandatului d-lui Matei Sorin Cristian în sensul supunerii votului, în acest sens.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot validarea mandatului d-lui Matei Sorin Cristian. Cine este pentru?   
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Matei Sorin Cristian, următorul 

supleant  de pe lista electorală a Uniunii Social Liberale - filiala Dolj, la alegerile 
autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.6/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 Dl. Preşedinte: 
 Dau cuvântul d-lui consilier Matei pentru a depune jurământul în faţa consiliului 
local. 
 Dl. Matei: 
      Subsemnatul, Matei Sorin Cristian, consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ: 

Jur sã respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!. 
  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015. 
Dl. Preşedinte: 

       Am să vă spun eu câteva cuvinte. Şi data trecută am discutat, voi fi foarte scurt, am 
discutat mai mult ieri, în şedinţa de comisie, dar, după cum aţi văzut, execuţia bugetară 
pe anul 2015 semestrul I nu este corespunzătoare în sensul că la cheltuieli privind 
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secţiunea de funcţionare s-a realizat 93,27% . Aceasta nu este o problemă deosebită. 
Problema deosebită este faptul că la secţiunea dezvoltare s-au realizat în proporţie de 
24,11%. Eu am rugat ieri şi sunt multe temeri legate de ceea ce va fi în semestrul II, am 
avut promisiunile din partea factorilor de răspundere că pe semestrul II nu vor fi 
probleme şi că cel puţin în luna octombrie se va reduce din acest decalaj. Este vorba de 
investiţiile care trebuie făcute în cadrul municipiului Craiova. N-o să le iau la rând că nu 
este cazul, aş vrea să mai fac o observaţie, şi mi se pare puţin hazliu faptul că de la 
bugetul de stat trebuia să vină subvenţii, iar ele au venit în proporţie decât de 24,6%. Iată 
că şi statul este de vină faţă de Primăria Craiova. Sper că ceea ce s-a discutat ieri în 
comisie se va duce la îndeplinire şi n-aş vrea să discut mai mult pentru că în luna 
octombrie vom face o analiză şi vă promit de acum, chiar dacă vă veţi supăra că vă voi 
ţine mai mult în cadrul şedinţei plenului. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Într-adevăr, pe primul semestru avem o execuţie a bugetului deficitară, însă se 
simte începând cu luna iulie, cuantumul facturilor a fost multiplicat foarte mult faţă de 
lunile iunie şi mai, astfel încât suntem siguri că vom ajunge la un procent mai mult decât 
satisfăcător.  
 Dl. Preşedinte: 
 Acestea au fost şi ieri promisiunile şi semnele că într-adevăr în octombrie, când ne 
întâlnim şi analizăm pe 9 luni va fi o altfel de execuţie bugetară.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 

semestrul I al anului 2015, conform anexelor 1 şi 2 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.  
 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, 

la data de 30 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 execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 iunie 2015, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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.  
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 30 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

iunie 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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.  
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 

şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul 
I al anului 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2015, conform 
anexelor nr. 1 şi 2 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.  
 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015. 
Dl. Cherciu: 

       Analizând acest proiect de pe ordinea de zi, am făcut o constatare amară. Ştim cu 
toţii că actuala administraţie a tăiat panglica la foarte multe proiecte pe fonduri europene, 
toate dintre ele gândite, aprobate, în mandatul trecut. Singurul proiect care ar aparține 
100% actualei administrații, adică a fost gândit, propus, aprobat şi încercat de pus în 
practică, este anveloparea blocurilor. Acest proiect, însă, constatăm acum prin acest 
proiect de hotărâre, este oarecum aruncat la coș. Suntem obligați să renunțăm la 
aproximativ zece milioane de euro din diferite motive. E adevărat că, în ședința de 
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comisie, directoarea de compartiment mi-a dat o oarecare motivație, eu însă știu că vom 
găsi totdeauna motive pentru a nu face ceva. Deci, a găsi motive şi explicaţii, este foarte 
ușor, să dai vina pe cei din blocurile respective care nu ar fi semnat la timp nu știu ce 
acord. Eu aici mi-aș pune întrebarea ce a făcut primăria pentru informarea corectă a celor 
care până la urmă  au refuzat şi, evident, nu se propune astăzi să uităm că se pierd zece 
milioane de euro din fondurile europene, culmea, fără măcar să fie însoţite de o 
sancţiune. Adică această practică în care găsim întotdeauna motive pentru care un anume 
lucru nu se face, dar nimeni, niciun funcţionar nu are de suferit, pentru că vina niciodată 
nu le aparţine, nu este prima dată şi am mai spus-o şi cu altă ocazie, ar trebui ca 
administraţia să descurajeze astfel de practici. Deci în aceste condiţii, în care, repet, 
singurul proiect gândit, care ar fi trebuit să fie pus în practică 100% de actuala 
administraţie, este aruncat la coş, motiv pentru care eu mă voi abţine la votarea acestui 
punct.  
 Dl. Radu Preda: 
 Mă bucur că aţi ridicat această problemă, pentru că în felul ăsta cred că o să avem 
şi o corectă informare pentru beneficiarii acestui proiect. Proiectul de anvelopare termică 
face parte din multitudinea de proiecte pe fonduri europene derulate de municipalitatea 
din Craiova, proiecte care au ca şi termen de finalizare luna decembrie a anului 2015, 
adică peste 4 luni de zile. Acest proiect, vi-l aduceţi aminte, a demarat în anul 2012, 
moment în care angajaţii tuturor regiilor craiovene au bătut la uşa celor şaptezeci de mii 
de apartamente din Craiova, le-au solicitat craiovenilor acordul în vederea derulării 
acestui proiect, după care am fost primul municipiu din România care a depus acest 
proiect la ADR şi am fost unul dintre ultimele municipii care am venit cu finanţarea de la 
ADR. Undeva în sertarele de acolo a rămas aproape un an de zile proiectul nostru atârnat. 
Am semnat contractul de finanţare, suntem în execuţie în momentul de faţă cu o bună 
parte din blocurile care au fost prevăzute în acest proiect, suntem în procedură de licitaţie 
cu altă parte din blocurile prevăzute în acest proiect, procedură de licitaţie care probabil 
nu va reuşi să obţină finanţarea din fonduri europene pentru că termenele de execuţie nu 
ne permit. O să terminăm licitaţiile undeva în luna august, septembrie şi o să ne mai 
rămână la dispoziţie două-trei luni de zile pentru a anvelopa sute de blocuri. În aceste 
condiţii municipalitatea a hotărât ca restul de blocuri care sunt prinse în proiectele de 
finanțare pe fonduri europene să meargă pe axele care se deschid de la 1 ianuarie 2016. 
Deci nu se pune problema că renunţăm la anveloparea blocurilor. Cu siguranță, toate cele 
300 de familii din blocurile craiovene care și-au dat acordul, care sunt prinse în proiectul 
nostru, vor ajunge să aibă blocurile anvelopate pe fonduri europene. Să continuăm în 
momentul de faţă cu scoaterea la licitaţie a loturilor pe care încă nu am reuşit să le 
scoatem la licitaţie, ar însemna să avem constructori undeva în anul viitor care să se 
apuce de treabă, în condiţiile în care finanţarea se închide la 31 decembrie, ar însemna ca 
banii pe care trebuie să-i folosim la această anvelopare, să-i punem din bugetul local. În 
momentul de faţă municipalitatea nu are acele milioane de euro pentru a le pune la 
dispoziţie, dar ceea ce ştim cu siguranţă de la ADR, de la Ministerul Dezvoltării este că 
pe axele viitoare, pe polul  din 2016, sunt axe care permit anveloparea termică a 
blocurilor. Atunci cu siguranţă aceste proiecte se continuă cu bani europeni, pentru că, 
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până la urmă, administraţia actuală vede dezvoltarea Craiovei prin atragere de fonduri 
europene, prin atragere de bani din afară. Este uşor să spui că nu se face sau că nu s-a 
făcut în condiţiile în care cred că toate fondurile, toate proiectele derulate pe fonduri 
europene din Craiova, o să se finalizeze până la sfârşitul acestui an şi vorbim şi de 
proiecte care sunt la limită, vorbim de proiectul de asfaltare de pe Calea Bucureşti care 
are termen de finalizare undeva în luna iunie anul viitor, conform contractului semnat şi 
pe care, cu siguranţă, vom reuşi să-l finalizăm până la 31 decembrie astfel încât să nu 
pierdem niciun eurocent din fondurile europene. Cred că municipiul Craiova poate să fie 
considerat un exemplu de bune practici în ceea ce înseamnă atragerea de fonduri 
europene şi probabil, evaluarea d-lui Pană de la sfârşitul anului va reuşi să facă o 
radiografie exactă la momentul respectiv cu ceea ce au însemnat aceste fonduri europene 
pentru municipalitatea din Craiova pentru că vorbim de proiecte derulate de actuala 
administraţie în valoare de sute de milioane de euro şi ştiţi la fel de bine ca şi noi că 
partea cea mai dificilă este implementarea unui proiect şi nu neapărat semnarea unei 
intenţii de finanţare. Vorbim de proiecte bune sau rele pe care o să le evalueze cetăţeanul 
Craiovei în final, dar pe care toate şi în integralitate, municipalitatea le-a dus la bun 
sfârşit chiar la unele dintre ele, sincer, am fi avut unele rezerve în a le continua sau în a le 
face. La Craiova, toate proiectele, indiferent că au fost pe fonduri europene,  indiferent că 
au fost pe fonduri publice, indiferent de cine au fost începute, indiferent de paternitatea 
asupra ideilor, pentru că unele dintre ele merg în timp undeva în urmă cu 20-25 de ani, 
primarul Lia Olguţa Vasilescu, le-a preluat, le-a continuat şi le-a şi finalizat, deci din 
punctul ăsta de vedere aveţi angajamentul nostru ca şi concluzie că toate blocurile care 
au semnăturile în regulă, care au fost prinse în proiectul de anvelopare, vor fi continuate 
cu fonduri europene pe polul următor. Vă mulţumesc mult. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Aş vrea să-i răspund distinsului meu coleg, amândoi provenind, să spunem, din 
acelaşi mediu de activitate, într-adevăr dacă ar fi fost cineva vinovat, ar fi fost sancţionat, 
dar Direcţia de fonduri europene chiar  a făcut tot ce era omeneşte de făcut să încerce să 
convingă locuitorii sau, mai bine zis, locatarii blocurilor respective să intre în legalitate 
în sensul ca proiectul pentru blocul lor să fie eligibil, deci s-au făcut toate eforturile, s-au 
informat cetăţenii, s-au informat asociaţiile de proprietari, efectiv noi, executivul, nu 
avem ce să le reproşăm celor de la direcţia de fonduri europene şi în ciuda acestei 
pierderi momentane de zece milioane de euro, să ştiţi că municipiul Craiova rămâne pe 
primul loc în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene la nivelul municipiilor mari 
din România. 
 Dl. Cherciu: 
 Ca să o rezum replica pe care am primit-o, aş spune că înţeleg aşa, în această cursă 
de reabilitare a blocurilor am plecat primii şi am ajuns ultimii, iar legat de pierderea altor 
fonduri până la sfârşitul acestui exerciţiu bugetar, înţeleg la fel că eventual, rugăciunea 
pe care aţi spus-o dvs. la începutul şedinţei ne poate eventual, ajuta să nu mai pierdem şi 
alţi bani. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vreau să spun că indiferent de ce am spus eu la început,  ar fi bine să mergem pe 
această chestiune şi dacă ne ajută şi acea rugăciune, ar fi bine ca la sfârşitul anului să 
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avem 100% realizat ce am avut promisiunile. N-am vorbit mai nimic pe acest punct 
pentru că de fiecare dată sau la timpul respectiv şi eu am ridicat problema faptului că 
sunt prea puţine cereri şi că nu se face totuşi prea mult. Eu sper ca, într-adevăr vor fi şi 
alte programe, învăţăm din această experienţă şi mergem mai departe.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 798.590,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 825.390,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 14 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.31/2015. 

Art.3.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 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Cherciu).  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al activităţilor 

aducătoare de venituri proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe 
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 bugetul rectificat al activităţilor aducătoare de venituri proprii al 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe 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 Municpiului Craiova nr.40/2015. 

Art.3. 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.  
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015. 
      Dl. Preşedinte: 
      Vreau să spun şi eu câteva cuvinte, pentru că ceea ce am discutat ieri în comisie, 
măcar esenţialul, vreau să mi se promită şi astăzi. Ştiţi foarte bine ceea ce susţin de 
foarte mult timp, despre sportul craiovean şi sportul de sală în special, s-au făcut într-
adevăr paşi importanţi. Vreau să nu mai repetăm greşelile care s-au făcut în 2014 
referitoare la o anumită chestiune inclusă şi în raport, privind echipa de handbal, privind 
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plăţile ş.a.m.d., deci atenţie la modul în care se gestionează banii, dar, în acelaşi timp, 
vreau să avem performanţe şi în acest sens aş vrea să ştiu sau să mi se confirme dacă 
ceea ce s-a discutat ieri în comisie se va aproba ca să ştiu dacă banii aceştia pe care îi 
dăm în continuare şi aşa a fost promisiunea ieri că şi în continuare se vor aloca periodic 
bani pentru activitatea sportivă. Este aici dl. Director? Nu este. Ieri mi s-a spus şi asta 
vreau să spun acum, ca să ştiţi şi dvs. spre informare, că echipa de volei va termina pe 
locul 1-3, deci clasament pentru că de aceea dăm banii, echipa de handbal locul 4-5, iar 
echipa de baschet locul 5-6. Cu aceste condiţii, voi fi şi eu de acord cu acest proiect. 
 Supun la vor proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
a)  total venituri –8.096 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –8.096 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
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.38/2015. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
c) total venituri – 13.855 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.711 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei); 
d) total cheltuieli – 13.855 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.711 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei), 
      conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului  

Local al Muncipiului Craiova nr.37/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Poliţia Locală 
Craiova 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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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
- Total venituri – 7.247,00 mii lei (7.230,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 17,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 7.247,00 mii lei (7.230,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 17,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             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.39/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  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.  
 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
a) total venituri  - 60.166,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

56.855,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.311,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 60.308,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 56.997,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.311,00 
mii lei), 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.35/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova 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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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
c) total venituri  - 29.499,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

28.569,00 mii lei si veniturile sectiunii de dezvoltare in suma de 930 mii lei); 
d) total cheltuieli – 29.532,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 28.602,00 mii lei si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in suma de 930 mii 
lei),  
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.36/2015. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Ştefârţă). 
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2015. 
Dl. viceprimar Daşoveanu: 

       Un comentariu la punctele 12, 13, 14 şi 15. Am o propunere pentru domnii consilieri 
ca în luna septembrie după ce vă veţi întoarce din concediu, vreau în cadru organizat, 
împreună cu executivul, să facem o vizită la cele trei spitale pe care le coordonăm, plus 
Căminul pentru persoane vârstnice, pentru că veţi avea ce să vedeţi. Vă veţi lămuri dacă 
până în acest moment nu v-aţi lămurit, de faptul că fiecare ban pe care dvs. îl dirijaţi 
către cele trei spitale, plus căminul de bătrâni, chiar sunt folosiţi cu maximă eficienţă. 
Arată absolut impecabil ceea ce s-a lucrat până în acest moment.  
 Dl. Preşedinte: 
 Sper că până atunci şi subsolurile şi anumite puncte să fie făcute. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 36.348,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 34.00400 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.344,00 mii 
lei); 
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b) total cheltuieli – 36.606,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 34.262,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
2.344mii lei),  
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.34/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Ştefârţă).  
 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2015, după cum urmează: 
a)  total venituri – 935.028,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 963.340,00 mii lei, 

    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.42/2015. 
Art.3. 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.  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la S. C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 
Dl. Preşedinte: 
Sunt convins şi apreciez faptul că există o anumită tendinţă de a se moderniza 

pieţele, însă suntem departe de ceea ce înseamnă să avem pieţe modernizate, ceea ce 
înseamnă să avem pieţe în care într-adevăr cei care îşi desfăşoară activitatea şi 
cumpărătorii să fie mulţumiţi. De aceea, rog în continuare să facem eforturi deosebite, 
am spus şi ieri, nu ne interesează profitul, important este să facem pentru cetăţenii 
Craiovei să avem într-adevăr un comerţ civilizat. Sper şi am convingerea că vom acţiona 
în acest sens. Am mai discutat ieri şi vreau să se vină cu propuneri pentru că aş vrea să 
ştiţi că am fost informat că la anumite pieţe peste 70% din spaţii nu sunt ale primăriei, de 
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domeniu public, ci sunt private. Indiferent cum, trebuie să găsim soluţii ca aspectul lor şi 
comerţul să se desfăşoare în condiţii normale.  

Dl. viceprimar Daşoveanu: 
Vreau să precizăm că nu vom aloca alte surse bugetare pentru pieţe şi târguri, totul 

va fi din profitul reinvestit.   
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2015, conform anexei 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. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să voteze 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobată la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.48/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară,  dl. Mischianu 
Ovidiu 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 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova 

– dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală 
Ordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din 
data de 10.08.2015. 
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 reprezentantului municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin 

Pîrvulescu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei „Craiova – 
Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 10.08.2015, următoarea ordine 
de zi: 
a. prezentarea raportului de activitate pentru perioada august 2014-august 2015; 
b. discutarea şi supunerea la vot a propunerii de primire a unor noi membrii; 
c. alte probleme. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu şi 
Asociaţia „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.07.2015                                                         19                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
 
19. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în 
vederea organizării evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă 
culinară”. 
Dl. Cherciu: 
La acest punct mă voi abţine şi vreau să justific de ce. Prima observaţie este legată 

de faptul că am decis cu toţii în urmă cu doi-trei ani să înfiinţăm asociaţia culturală 
„Craiova- capitală europeană” tocmai pentru a gestiona şi a administra evenimentele 
culturale, care ar trebui cumva să se circumscrie acestui deziderat. Pe de o parte, văd că 
dăm bani pentru această asociaţie, pe de altă parte însă, susţinem şi separat acţiuni care 
bănuiesc că urmăresc acelaşi scop. Mă voi abţine şi din motivul că suma pe care o 
alocăm acestei fundaţii, pentru că au fost câteva discuţii în comisie însă, am studiat din 
nou mai cu atenţie documentele şi toate acele devize nu sunt altceva decât sume pe care 
noi le vom vira către această asociaţie. Deci, practic, fundaţia va încasa suma de 120.000 
de lei pentru organizarea acestui eveniment. Dacă este să intrăm în detalii, să ne uităm la 
cum se propune defalcarea acestor sume, vom constata că un sfert din buget este alocat 
pentru bannere, mape, afișe, CD-uri, catalog Cetate. Dacă este să mergem şi mai jos, 
vom vedea că de fapt,  majoritatea cheltuielilor, aproape două treimi, sunt alocate 
evenimentelor care se vor desfășura nu în  Craiova, ci la Cetate. Tot un sfert din întreg 
bugetul este dedicat pentru servicii închiriere aparatură, servicii tehnice. Nu-mi este 
foarte clar de ce trebuie să dăm trei sute de milioane la Cetate pentru a ni se asigura 
servicii tehnice şi servicii de închiriere. Cert este însă că bannerele şi serviciile de 
închiriere sunt jumătate din întreg bugetul adică peste 600 milioane de lei. Am avut 
curiozitatea să văd dacă nu cumva și Consiliul Județean consideră necesar să sprijine 
această fundație, și chiar în ședința de astăzi au și dânșii pe ordinea de zi propunerea,  
însă să aloce aceluiaşi eveniment o sumă de zece ori mai mică decât o facem noi. Deci 
practic, Consiliul Judeţean acordă unei manifestări de la Cetate suma de 12 mii lei, în 
condiţiile în care noi propunem să alocăm 1 miliard 200 milioane. Acestea fiind zise, 
cum am precizat de la bun început, mă voi abţine.  

Dl. Preşedinte: 
Şi eu mă voi abţine de la vot. Sunt de acord cu o parte din ce a spus dl. consilier şi 

mă refer la deviz şi la faptul că această activitate în mod normal ar trebui să se desfăşoare 
pe raza municipiului Craiova. Acesta este motivul pentru care şi eu mă voi abţine. 

Dl. viceprimar Daşoveanu: 
Avem de-a face cu o asociere cu brand, unora le place altora nu le place Mircea 

Dinescu. Trebuie să recunoaştem însă că este un brand naţional şi eu cred că această 
asociere nu face decât să ne sprijine în temerara noastră luptă de a câştiga titlul de 
capitală culturală. În ceea ce priveşte cheltuielile, sunt estimative. Ele nu se vor deconta, 
nu se va vira nimic în contul fundației, totul va fi decontat pe bază de documente 
justificative. Suma, după părerea mea, la amploarea pe care o va avea acest eveniment, 
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fiind un eveniment, am putea spune regional, deci pentru întreaga Oltenie în acest 
moment, eu zic că este o sumă accesibilă pentru municipalitate. 

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 Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea organizării 
evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară”, care se va 
desfăşura în perioada 21-30 august 2015. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine şi  Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu” vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 4 
abţineri (Cherciu, Badea, Ştefârţă, Pană).  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Dolj, în vederea asigurării cadrului formal de colaborare pentru desfăşurarea 
de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri. 
Dl. Preşedinte: 

       Vreau să vă spun că într-adevăr este o chestie extraordinară. Ar fi fost bine  ca 
cineva să ne spună, poate cu altă ocazie, care este fenomenul şi care este raza de 
acoperire, dacă este, ar fi de preferat să nu fie în cadrul municipiului Craiova. Oricum 
este un proiect de colaborare foarte bun şi vi-l supun la vot. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Agenţia Naţională Antidrog, prin 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se desemnează dna.Ioana Stoian, director executiv al Direcţiei Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, ca reprezentant al municipiului Craiova, cu atribuţii în 
urmărirea derulării Protocolului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, 
dna. Ioana Stoian şi  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj 
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
21. 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 august 
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 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 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 iulie 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.  
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22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
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 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 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.93/2015.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova 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 modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru 

Copii şi Tineret „Colibri” 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 Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” 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.141/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova 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 aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri bugetare. 
Dl. secretar Mischianu: 
O chestiune prealabilă. Proiectul a suferit modificări. A fost inclusă Filarmonica şi 

data de 1 august ca dată de intrare în vigoare. Cu această modificare, v-aş ruga să fie 
supus votului.  
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 D-ra Predescu: 
 Cu modificarea corespunzătoare a art. 1 şi 3 şi a raportului în acest sens. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu completările făcute. Cine este 

pentru?  
Art.1. Se aprobă creşterea salarială de 12%, începând cu data de 01.08.2015, pentru 

următoarele categorii de personal: 
1. personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului     Municipiului 

Craiova; 
2. personalul angajat în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova; 
3. personalul angajat în cadrul Operei Române Craiova; 
4. personalul angajat în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova; 
5. personalul angajat în cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova; 
6. personalul angajat în cadrul Filarmonicii „Oltenia” Craiova; 
7. personalul angajat în cadrul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; 
8. personalul angajat în cadrul Sport Club Municipal Craiova; 
9. personalul angajat în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova; 
10. personalul angajat în cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 

Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, Opera Română Craiova, Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, Filarmonica 
„Oltenia” Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, Sport Club 
Municipal Craiova, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova şi Serviciul 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova 
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 aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 

locuinţei situată în municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, 
ap.16. 
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 stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului situat în municipiul 

Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, ap.16, proprietate privată a 
municipiului Craiova, compus din 2 camere în suprafaţă de 22,41 mp. şi 
dependinţe în suprafaţă de 4,60 mp. 

Art.2. 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 
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Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Băldău Gheorghiţa, a locuinţei 
sociale, situată în municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, ap.16. 

Art.4.  Se stabileşte chiria lunară pentru imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre 
în cuantum de 50,95 lei+TVA (24%). 

Art.5. Contractul de închiriere al locuinţei prevăzută la art.1 va fi încheiat de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. 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 inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova, nr.80/2006  referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi 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. 

Art.7. 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.  
 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 

unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.174, 
bl.R10, sc.1, ap.14 şi str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11. 
Dl. secretar Mischianu: 

       Proiectul a fost modificat. A rămas numai apartamentul 11, întrucât pentru 
apartamentul 14, s-a făcut cerere de renunţare în mod expres. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun al vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul respectiv. Cine este 
pentru?  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Ştefan (Chirea) Adriana, a 

locuinţei pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, 
situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11. 

 Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre 
în cuantum de 222,17 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 Ştefan (Chirea) Adriana vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional. 
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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de 
închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
 Dl. consilier Sas a părăsit sala. Sunt prezenţi 20 consilieri. 
 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de la comuna Cârcea, a Bazei 

Sportive situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25. 
Dl. secretar Mischianu: 
A fost modificată anexa privind tarifele comunei Cârcea. 
Dl. Cherciu: 

       Eu voi vota împotriva acestui punct, dar, mai mult decât atât invit pe toţi colegii să 
voteze împotrivă pentru că, făcând referire la observaţia d-lui secretar, mi se pare, la 
urma urmelor lipsit de fair play, lipsit de sprijin pentru municipiul nostru ca un consiliu 
local al comunei Cârcea să supună în şedinţă nişte tarife pe care primăria Craiova 
urmează să le plătească pentru sprijinul unei echipe de fotbal, deci să intre cu nişte valori 
care, cu certitudine, acele valori au în spate bănuiesc, un deviz, nişte socoteli pe 
cheltuieli, iar consiliul local să decidă, culmea, mărirea acestor tarife. Repet, în condiţiile 
în care este o comună vecină cu municipiul Craiova, în condiţiile în care ştiau ce fel de 
activităţi urmează să sprijine primăria Craiova. Ori, în aceste condiţii, dacă conştiinţa 
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consiliului local Cârcea a fost „hai să le luăm banii” mi se pare că şi noi ar trebui să avem 
o atitudine oarecum de respingere a ceea ce ei au decis. La fel, nu pot să nu-mi manifest 
mirarea pentru că primarul acestei comune deţine chiar o funcţie în partidul de 
guvernământ şi d-na primar este vicepreşedinte, deci cum este posibil ca doi 
vicepreşedinţi când se întâlnesc la partid şi nu discută totuşi despre ce pot face bun 
pentru comunităţile pe care le conduc. Repet, mi-aş dori ca toţi colegii să voteze 
împotrivă ca un semnal către consiliul local al comunei Cârcea că ceea ce au făcut este 
cel puţin lipsit de fair play şi mai ales, dovadă a lipsei de sprijin faţă de echipa 
Universitatea Craiova. 
 Dl. Preşedinte: 
 Şi eu am avut interpelări ieri în şedinţa de comisie, dar dl. Daşoveanu a dat câteva 
explicaţii şi o să-l rog acum să dea aceleaşi explicaţii. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Într-adevăr, în prima fază şi noi am fost puţin deranjaţi, însă uitându-ne cu atenţie 
şi discutând puţin cu primarul, ne-am dat seama că eroarea le aparţine pentru că 
închiriatul  unui teren pe zi era 160 lei, iar în momentul în care dădeai drumul la nocturnă 
costa mai puţin cu 10 lei, 150 lei. Deci era clar că era o greşeală din partea lor, pentru că 
consumul de energie electrică trebuie să fie contorizat undeva. Ei au greşit în prima listă 
pe care ne-au dat-o nouă, după aceea aţi văzut, unele poziţii au mai scăzut cu câţiva lei, 
unele au crescut cu câţiva lei, singura diferenţă mare este la nocturnă care trebuie şi ea 
contorizată. Eu am înţeles şi am acceptat punctul lor de vedere, deci executivul îşi 
menţine acest punct pe ordinea de zi.  
 Dl. Preşedinte: 
 Eu am înţeles ieri că nu se dau alţi bani şi că aceşti bani sunt din banii pe care i-am 
alocat pentru activităţi sportive. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Sunt din banii din contul pentru activităţi sportive. Nu se suplimentează deloc 
poziţia de bugetare. 
 Dl. Cherciu: 
 Nu pot să fiu de acord cu dl. Viceprimar, pentru că, încă o dată, noi am primit 
două documente. Primul document era proiectul de hotărâre care urma să intre în şedinţa 
de consiliu local de la Cârcea. Bănuiesc că şi la Cârcea la fel cum se întâmplă şi la 
Craiova, un astfel de proiect de hotărâre are în spate o analiză, o justificare de costuri 
făcută de compartimentul de specialitate. Modificarea s-a întâmplat în cadrul şedinţei, 
deci bănuiesc că acest lucru a fost posibil pentru că cineva a făcut un amendament şi a 
propus creşterea de tarife şi majoritatea sau în unanimitate el s-a aprobat. Mai fac şi 
precizarea că, să nu uităm, această bază sportivă a fost construită pe fonduri europene. 
Nici măcar cei de la Cârcea nu pot invoca că au cheltuit, au investit bani în această bază 
sportivă şi acum trebuie să şi-i recupereze. Eu rămân la părerea pe care am exprimat-o 
iniţial. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Este o chestie logică. Nu putea să coste ora cu nocturnă mai puţin decât ora pe zi, 
pe lumină. Au greşit. Din păcate, atunci când au făcut proiectul, au greşit.  
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          Dl. Cherciu: 
 Dânşii au modificat toate tarifele, inclusiv tariful pentru zilnic, noapte. Toate 
tarifele sunt modificate în sensul creşterii.  
 Dl. Radu Preda: 
 Este doar o completare. Vă spun că insistenţele au venit foarte mult din partea 
noastră. Bănuiesc că s-au şi grăbit. Atâta timp cât influenţele sunt extrem de mici pentru 
că până la urmă vorbim de un sfert de oră de o diferenţă de tarife într-o situaţie de cinci 
lei în plus, într-o situaţie de cinci lei în minus şi într-o situaţie de o sută de lei în plus. 
Până la urmă ideea şi intenţia oamenilor cred că a plecat de la buna credinţă că vor să 
ajute, la solicitarea noastră de a ne pune la dispoziţie extrem de rapid materialele, 
dumnealor şi-au decalat şedinţa de consiliu local pentru a veni înaintea celei a noastră. 
Dacă cumva s-au strecurat erori în material, în raport, era normal, aşa cum se întâmplă şi 
la noi, dacă apar greşeli într-un material să se completeze şi să se corecteze. Până la urmă 
la noi ajunge în forma corectă, finală, aceea pe care şi-a asumat-o consiliul local Cârcea, 
aceea care a primit viză de legalitate de la prefectură, în condiţiile în care nota de plată 
este de 250 lei sau de 100 lei şi influenţa totală asupra bugetului local al municipiului 
Craiova în decurs de patru-cinci luni de acum încolo este de 2000 sau de 3000 de lei. 
Până la urmă cred că facem discuţie legată de un principiu şi aici aş putea să fiu de acord 
cu colegul că nu este normal ca municipiul să fie tratat la modul rău, dar chiar merg pe 
buna credinţă a oamenilor de acolo care chiar cred că au vrut să îndrepte o eroare care 
este aşa cum a explicat-o şi dl. Viceprimar. Logic că nu poate să fie o oră de închiriere în 
nocturnă în condiţiile în care ai costuri totuşi, şi ştim şi noi ca administratori de baze 
sportive ce înseamnă acele costuri, cu un preţ mai mic decât ziua când nu foloseşti 
nocturna. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Aş vrea să fie clar  că poate opinia publică şi mass-media să fie induse în eroare. 
Vreau să fim riguroşi. Tarif închiriere pe zi a fost 160 lei în primul document, s-a trecut 
la 170 lei pe oră. Este un tarif care a crescut. Următorul tarif închiriere vestiare a scăzut 
de la 60 lei la 55 lei. Tarif închiriere teren de tenis artificial a scăzut de la 100 la 60 lei. 
Deci două poziţii  au scăzut, prima a crescut, după care a crescut, ceea ce mi s-a părut 
logic şi cred că vi se pare şi dvs. că sunteţi inginer, să crească nocturna cu 100 lei, de la 
150 la 250 lei. Deci din patru poziţii, două au scăzut şi două au crescut. Încercăm să 
facem o chestie de principiu la o treabă care trebuie să fie de rigurozitate. Trebuie să ne 
uităm pe cifre.  
 D-ra Predescu: 
 Este şedinţa consiliului local. Eu stau de un sfert de oră cu mâna ridicată. Ordinea 
în care se dă cuvântul, cel puţin şi după regulament, dreptul la replică şi pentru a putea da 
dreptul la replică şi altor luări de cuvânt se dă după ce iau cuvântul alţi consilieri, iar 
consilierilor, în afara situaţiei în care sunt modificări aduse de către executiv, li se dă 
cuvântul cu prioritate. Au fost discuţii şi ieri în comisia juridică cu privire la acest 
proiect. Ele pornesc de la faptul că în proiectul iniţial, ca documentare, au fost aduse 
nişte înscrisuri din partea consiliului local şi a primăriei Cârcea care priveau proiectul de 
hotărâre supus spre aprobare acestei autorităţi locale. Acest proiect probabil că avea o 
fundamentare care, cel puţin nouă, nu ne-a fost pusă la dispoziţie. Rezultă că proiectul a 
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suportat modificări în timpul dezbaterilor. Nu ştim dacă pe baza unei fundamentări noi. 
Cert este următorul lucru, că investiţia s-a făcut prin fonduri europene, fonduri rurale, şi 
în aceste condiţii locuitorii comunei Cârcea intră în gratuitatea folosirii acestui obiectiv. 
Noi avem calitatea de terţi, ca oricare alt terţ care nu este destinatarul vizat prin proiectul 
european şi de aceea suntem beneficiarii unui contract de închiriere. 
 Pe de altă parte, tariful este unul general pentru toţi terţii fără ca să aibă în vedere 
situaţii diferite. De-abia a fost dat în funcţiune acest obiectiv. El efectiv nu a fost 
exploatat până acum cu destinaţia pentru care a fost construit. Pe cale de consecinţă 
indiferent dacă modificarea proiectului de hotărâre prin votul consiliului local Cârcea s-a 
bazat pe o fundamentare sau nu, consider că după funcţionarea în primele luni, şi putem 
să avem în vedere o marjă, fie trei luni, fie şase luni, pe care o considerăm semnificativă 
pentru cheltuielile care se fac cu folosinţa acestui obiectiv pe bată de plăţi făcute efectiv 
în raport de ceea ce s-a consumat, acest proiect poate suporta modificări în măsura în 
care se observă că tarifele aprobate prin hotărârea consiliului local care stă la baza 
proiectului de hotărâre de către comuna Cârcea, se dovedesc a fi neadecvate în raport cu 
consumul efectiv de energie atunci când este vorba de nocturnă sau alte utilităţi. Pe cale 
de consecinţă, eu consider că sub aspectul legalităţii şi oportunităţii, putem vota în 
varianta modificată astăzi, însă cu dorinţa şi dl. Viceprimar Daşoveanu, care reprezintă 
executivul astăzi în şedinţa consiliului local, ştiu că va fi riguros şi va ţine cont de acest 
sfat, această cerinţă ca să urmărim cheltuielile efective care se realizează cu această 
folosire a bazei sportive şi în măsura în care ele se dovedesc a fi excedentare în raport de 
consumul efectiv, urmează să punem din nou în discuţie prin modificarea proiectului de 
hotărâre tariful care este adecvat pentru această folosinţă. Vă mulţumesc. 
 Dl. Badea: 
 Ca să înţeleagă craiovenii. Executivul în urma contractului de asociere pe care l-a 
făcut cu Clubul Sportiv Universitatea Craiova şi o entitate privată pentru înfiinţarea unei 
echipe, are puţine responsabilităţi. Una dintre responsabilităţi este aceea de a asigura 
teren de joc şi teren de antrenament. Prin demolarea stadionului Ion Oblemenco în 
momentul actual echipa nu are loc de desfăşurare al antrenamentelor. De aceea, 
executivul a luat decizia de a închiria acea bază. Din câte am auzit, a fost foarte greu să 
obţină aprobarea pentru că cei de la Cârcea nu doresc să dea acea bază, vrând s-o 
păstreze pentru echipa lor. Până la urmă s-a reuşit şi este de bun augur. Totodată, ca să 
înţeleagă craiovenii ce înseamnă a această cheltuială. Este vorba de vreo trei 
antrenamente a două ore, înseamnă şase ore pe săptămână. Şase ore pe săptămână 
înseamnă şase sute lei. Şase sute lei înmulţit cu 4 săptămâni înseamnă două mii patru 
sute lei pe lună. Cred că este o cheltuială extrem de mică având în vedere cheltuielile 
mari care se fac pentru ţinerea unei echipe de fotbal. De aceea noi, primăria Craiova, 
consider că avem o responsabilitate mică în această asociere şi este păcat să nu ne ţinem 
măcar de asta. Totodată, gândiţi-vă că până la ora actuală consiliul local, primăria 
Craiova nu a asigurat şi nu a alocat niciun fel de resursă pentru echipa de fotbal, ceea ce 
pentru noi craiovenii, este foarte bine că avem la ora actuală o echipă de fotbal ce este 
ţinută de către o entitate privată şi care, până la urmă reprezintă pe craioveni.  
 Dl. Marinescu: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.07.2015                                                         29                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 Vreau să vă spun că ar fi foarte simplu să observăm fundamentarea hotărârii prin 
anexele la această hotărâre, respectiv raportul şi raportul iniţial al hotărârii. Propun să-l 
votăm şi să-l reevaluăm ulterior şi noi putem să luăm o hotărâre prin care să invalidăm 
această hotărâre. 
 Dl. Cherciu: 
 La ceea ce s-a spus până acum ca replică la comentariul meu, fac următoarele 
precizări. Sigur, este normal ca tariful de nocturnă să fie mai ridicat decât cel de zi, atâta 
că în logica mea se putea invers, păstra tariful de nocturnă iniţial şi scădea foarte mult 
tariful de închiriere pentru zi. Al doilea lucru, vă reamintesc tuturor colegilor că noi, 
consiliul local, nu mai departe de două sau trei şedinţe în urmă, am luat o hotărâre prin 
care am alocat o sală de sport cu titlu gratuit, deci noi am avut înţelepciunea să dăm o 
sală de sport care este proprietatea consiliului local către o asociaţie cu titlu gratuit. Pe 
mine nu mă conving justificările celor care văd că ţin partea consiliului local Cârcea şi 
mă adresez d-lui Badea, eu n-am pus niciodată în discuţie clauzele din contract, obligaţia 
pe care şi-a luat-o consiliul local, ci modalitatea prin care consiliul local Cârcea a înţeles 
să modifice nişte tarife, atât şi nimic mai mult. 
 Dl. Badea: 
 Am fi putut evita această discuţie dacă am fi consturit pe Ştirbei Vodă baza de 
cantonament care este în proprietatea primăriei. Avem încă de la începutul anului alocată 
resursă financiară şi încă nu am reuşit să pornim execuţia acelei lucrări. În cazul în care 
s-ar fi executat acea lucrare în timpul pe care noi ni l-am asumat în momentul actual nu 
am fi avut această discuţie. Însă este extrem de important să-i răspund şi colegului 
Cherciu că sportul este extrem de important în comunitate, că el crează caractere, oameni 
şi este bine să avem deschidere spre acest fenomen.  
 D-ra Predescu: 
 O problemă de procedură şi anume, cel puţin din discuţiile purtate au rezultat două 
variante: una a executivului pentru care insist şi eu în varianta modificată care are la bază 
tariful astfel cum a fost aprobat de consiliul local Cârcea cu argumentele care au fost 
aduse atât de legalitate cât şi de oportunitate şi ca şi oportunitate şi legalitate, mai ales 
oportunitate, faptul că noi, consiliul local, facem parte dintr-o asociere prin care ne-am 
asumat nişte obligaţii, cuantumul acestor obligaţii sub aspect material nu este mare, este 
minim, dar păstrarea şi executarea acestor obligaţii este esenţială pentru buna desfăşurare 
a activităţii acestei echipe care este un fanion pentru Craiova. Pe de altă parte, din luarea 
de cuvânt a colegului, dl. Marinescu, rezultă că urmează a fi supusă la vot şi o a doua 
variantă şi anume proiectul în forma iniţială nemodificat. Eu, dl. Preşedinte, vă rog să 
supuneţi la vot mai întâi propunerea executivului astfel cum a fost modificată şi apoi 
ceea ce a rezultat din dezbateri. Vă mulţumesc.  
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Din nou aş vrea pentru că ştiu că sunt reprezentanţii mass-media aici, să nu rămână 
cu ideea falsă că am dat o sală de sport la schimb. Nu. Am dat-o pentru că legea ne 
obligă şi cred că mai presus decât noi toţi de aici este legea. 
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Dl. Marinescu: 
 Eu nu am propus nicio variantă. S-a înţeles greşit. Eu am propus să votăm varianta 
propusă de executiv şi într-o şedinţă ulterioară, dacă constatăm că există o rea credinţă 
din partea primăriei Cârcea şi s-au modificat tarifele, să modificăm şi noi hotărârea.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot varianta executivului cu modificările efectuate. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă închirierea de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive situată în 
str.Aeroportului, nr.23 şi 25, pe o perioadă de 5 luni. 

  Art.2. Preţul închirierii va fi stabilit raportat la orele de antrenament efectuate, la nivelul 
tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cârcea 
nr.40/2015. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Cherciu) şi 1 abţinere (Badea).  
 
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală.  
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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 12,53 mp., situate în Piaţa Centrală, identificate în anexele nr.1 şi nr.2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre, la poziţia 32 din C18, respectiv poziţia 41 
din C19. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiilor identificate la art. 
1, conform anexelor nr.3 şi nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi a Caietelor de 
Sarcini, în vederea închirierii spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.5 şi nr.6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.642/2014 referitoare la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele 
de închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  

 
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă, 

către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri 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  concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe 
durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

Art.2. Nivelul redevenţei pentru bunurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se 
stabileşte prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.173/2001 referitoare la 
inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitată “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.39T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.CAPRICOOM S.R.L. 
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 contractului de concesiune nr.39T/2003, având ca obiect 

terenul în suprafaţă de 86,5 mp.,  situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, 
cart.Lăpuş la parterul bl.U12, în sensul înlocuirii părţii contractante 
S.C.CAPRICOOM S.R.L., cu S.C.SAMOA APIA S.R.L. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.39T/2003. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2003, nr.521/2009 şi 
nr.490/2010. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.CAPRICOOM S.R.L. şi 
S.C.SAMOA APIA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în 

domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 
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 domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunurilor-mijloace fixe concesionate către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării bunurilor 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează administratorul S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L., să îndeplinească 
formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.5. 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 şi nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 

  Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară. şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.07.2015                                                         33                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 - 3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexele nr. 4-6 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexele nr.7 şi 8 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.585/2014 referitoare la darea în 
administrare, către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unor bunuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, nr.222/2015 referitoare la darea 
în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a implementării 
proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova” şi nr.225/2015 referitoare la 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Regia Autonomă de Transport Craiova 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.  
 
 
34. 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: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.1-3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexele nr.4 

şi nr.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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               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, modificată şi completată şi nr.222/2015 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a implementării proiectului 
„Reamenajare Grădină Zoologică 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.  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 

Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pocruia”. 
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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Relocare şi restaurare Biserica din 
lemn din Pocruia”– varianta maximală, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           263.879  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   197.169 lei 
                                                                

Durata de realizare:                                                   6 luni 
(1 euro=4,4495 lei) 
prevăzute 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 şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 

Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Comăneşti”. 
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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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Relocare şi restaurare Biserica din 
lemn din Comăneşti”– varianta maximală, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           276.906  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   209.220 lei 
                                                                

Durata de realizare:                                                   6 luni 
(1 euro=4,4495 lei) 
prevăzute 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 şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 

Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pojogeni din Văi”. 
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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Relocare şi restaurare Biserica din 
lemn din Pojogeni din Văi”– varianta maximală, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           315.599  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   240.060 lei 
                                                                

Durata de realizare:                                                   6 luni 
(1 euro=4,4495 lei) 
prevăzute 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 şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Dezrobirii–construire hală cu 
caracter provizoriu”. 
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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare 

Piaţa Dezrobirii–construire hală cu caracter provizoriu”, scenariul III, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 

 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA):             154.138 lei   

     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        120.098 lei  
 
  2. Durata de realizare a investiiţiei: 5 luni       
                                               
   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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Gării – desfiinţare corp C2 şi 
construire hală piaţă şi anexă parter” 
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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare 

Piaţa Gării – desfiinţare corp C2 şi construire hală piaţă şi anexă parter”, 
scenariul III, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA):             720.142 lei   

     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        651.957 lei  
  2. Durata de realizare: 9 luni,                                                     
             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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
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40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.846/2013 privind aprobarea Regulamentului local 
referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu 
pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului 
Craiova. 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 art.24 alin.1 lit.g din Regulamentul local referitor la 
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013, după cum 
urmează: 

 „Se interzice acoperirea pavimentului pe care se amplasează terasa cu orice tip de 
material textil, sintetic, cu platforme sau podeste, indiferent de materialul din 
care sunt realizate.” 

            Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

41. 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 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188/2015.  

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.  
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 Până la epuizarea ordinei de zi, d-nii consilieri Vasile Marian şi Ştefănescu 
Cristian nu au ajuns la lucrările şedinţei, fiind trecuţi absenţi nemotivat. 
 
 
42. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Preşedinte: 
       S-a solicitat o intervenţie din partea preşedintelui pensionarilor. Dacă domnii 
consilieri sunt de acord să ia cuvântul. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 D-ra Predescu: 
 Eu nu am întrebări, ci doar o luare de cuvânt simplă, în timpul şedinţei mi-am dat 
seama cine este persoana căreia i-am validat mandatul astăzi. Este fiul fostului mare atlet 
Sorin Matei şi îi urez succes deplin. Mi-am dat seama văzând că seamănă foarte bine cu 
tatăl. Noi nu mai asistăm de mult la campionate europene, mondiale şi olimpiade la care 
să ţinem pumnii românilor, pentru că nu mai avem atleţi de performanţă de asemenea 
valoare şi îi urez foarte mult să fie în politică la fel de ambiţios precum a fost tatăl său în 
sport. În consiliul local, cel puţin eu, din 2004 am putut să văd cum se manifestă foştii 
sportivi ca oameni publici. Şi îl avem printre noi pe fostul mare fotbalist Pavel Badea 
care, ca om politic este cel puţin la fel de performant aşa precum era atunci când juca la 
Universitatea şi în echipa naţională. 
 Dl. Albăstroiu: 
 Eu aş avea trei probleme de pus în această şedinţă la întrebări şi interpelări şi aş 
începe cu prima legată de asfaltarea străzii Traian Lalescu din Rovine şi Gogu 
Constantinescu care era o stradă foarte mică, dar făcea legătura între două bulevarde şi 
era neapărat nevoie să se ocupe şi de această stradă executivul. Mă bucur foarte mult, 
cetăţenii sunt foarte bucuroşi şi vă mulţumesc pe această cale prin cuvântul meu, pentru 
binele pe care l-aţi făcut comunităţii din zonă, dar a rămas o bucăţică de trotuar pe partea 
dreaptă a străzii Traian Lalescu în faţa farmaciei acolo, până în Ibizza unde primăria îşi 
desfăşoară activităţi culturale de multe ori în zona aceea, a rămas neasfaltată şi pietrele 
practic sunt prin asfalt în sus şi nu se poate circula în condiţii omeneşti pe acea bucată de, 
zic eu, aproximativ 50 de m. L-am rugat şi pe dl. Manager şi sunt convins că va lua 
măsurile necesare, dar am vrut să vă mulţumesc în primul rând executivului pentru ceea 
ce aţi făcut până la ora actuală. 
 Al doilea lucru, este vorba despre strada Brestei unde se face acea canalizare pe 
Aleea IV Brestei. S-a lucrat pe str. Brestei şi în capătul str. Poligonului. Este aproape o 
lună de zile de când s-a terminat acolo zona str. Poligonului şi au rămas nişte dâmburi, 
nişte gropi acolo care încurcă populaţia şi rugămintea noastră ar fi următoarea: doar să 
pună pietriş până se asfaltează definitiv. 
 A treia problemă tot a celor din Brestei – este vorba de cimitirul Bobonete care de 
ani buni se confruntă cu o problemă deosebită. Apele pluviale trec prin mijlocul 
cimitirului, prin curţile cetăţenilor, au venit oamenii în audienţă, li s-a promis sprijin din 
partea primăriei, dar eu cred că trebuie luat legătura şi cu Mitropolia Olteniei cu 
preasfântul pentru că şi preotul Florian care se ocupă de această parohie, de acest cimitir  
ar trebui şi dumnealui să facă demersurile necesare pentru a desfunda acel canal deschis. 
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Eu, personal, am făcut-o acum vreo câţiva ani, acum vreo trei ani de zile, am avut 
înţelegeri din partea cetăţenilor din zonă care au pus mâna şi au venit şi ei la 
decolmatare, a venit şi Compania de Apă, a venit şi salubritatea şi eu zic că se mai poate 
face acest gest şi de data aceasta pentru binele cetăţenilor şi pentru un confort cât de cât 
accesibil şi acceptabil. 
 Dl. Cherciu: 
 Sunt purtătorul de cuvânt al unui cetăţean care mi-a sesizat un lucru cu care şi eu 
am fost de acord şi de aceea îl sprijin. Este vorba de faptul că pe str. Constantin 
Argetoianu în jurul Şcolii nr. 23 s-a instituit un sens unic, lucru foarte bun având în 
vedere aglomeraţia din zona respectivă. Problema este însă că sensul care s-a dat pe 
această stradă este acelaşi, deci către centrul oraşului, cu cel de pe str. Păltiniş. Practic 
sunt două străzi paralele la doar 50 m distanţă care au acelaşi sens. Rugămintea ar fi 
inversarea sensului de circulaţie, fapt care ar face posibil ca cei din zonă să poată ajunge 
la gară mult mai uşor. În clipa de faţă practic sunt obligaţi să iasă în Brazda lui Novac, s-
o ia pe Rocadă pentru a ajunge la gară. Cetăţenii au apreciat instituirea sensului, dar 
propunerea, mai ales că este vorba de o porţiune de doar 300 m, propunerea este de 
inversare a sensului către gară nu către oraş. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Acum că lucrările de reabilitare a zonei istorice centrale se apropie de sfârşit şi 
vedem cu toţii cât de bine au ieşit, contrastul faţă de alte zone imediat în apropierea zonei 
centrale care nu au intrat în acest program, devine izbitor şi aici mă refer la Piaţa Veche. 
Când aveam multe zone insalubre în toată zona centrală, parcă nu era atât de evidentă 
starea asta în care se afla zona aceasta din Piaţa Veche. Acum că puţin mai departe la 50 
m – 100 m totul este impecabil, ar trebui să ne ocupăm şi de zona asta. Ştiu că primăria 
este proprietara unor spaţii pe care nu le scoate la vânzare în clădirile respective, dar nici 
nu le reabilitează. Pe de altă parte, proprietarii unora din aceste spaţii întâmpină greutăţi  
din partea avizatorilor, şi aici mă refer la Comisia de monumente istorice, în a-şi reface 
clădirile. Cred eu că mai trebuie făcut un efort în spiritul cu care am fost învăţaţi în 
ultimii ani să trecem şi peste zona asta s-o aducem într-o stare în care să nu ne facă de 
râs. 
 Dl. Preşedinte: 
 Aş vrea să spun şi eu câteva cuvinte. Prima problemă, ştiţi că eu am insistat foarte 
mult pe parcursul desfăşurărilor sau realizării lucrărilor pentru infrastructura tramvaiului. 
Am fost asigurat de fiecare dată că lucrările sunt în grafic şi că ele se vor termina în timp. 
N-am vrut ca eu să am dreptate, dar iată că am dreptate, lucrările au fost depăşite chiar 
dacă s-au făcut acte adiţionale, nu ştiu care sunt motivele pentru care s-au făcut acte 
adiţionale, dar disconfortul care s-a creat tocmai în această perioadă de vară deranjează. 
Am înţeles că aceste lucrări au fost întrerupte dat fiind canicula de afară. Eu aş sugera să 
se ia legătura cu constructorul, nu ştiu cum au contractul cu oamenii, dar se poate lucra 
cred că şi noaptea. Este un lucru care n-ar fi rău, care ar trebui să fie pus pe tapet. Una 
peste alta, vă rog eu de acum încolo. Această lucrare a mai fost executată demolând şi 
făcând de la zero în 18 luni. Atât la acest punct. Aş fi avut multe de comentat, dar nu este 
cazul.  
 A doua chestiune şi au sunt de acord. S-au făcut lucruri deosebite şi vă spun sub 
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formă de anecdotă referitoare la centrul vechi. Am terminat în 1966 facultatea, am foarte 
mulţi colegi care au venit din toată ţara la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din 
Craiova şi ne întâlnim periodic o parte din ei. Au admirat şi le-a plăcut centrul vechi cum 
s-a făcut, dar din colegii mei ne mai şi tachinăm şi mi-au zis, am înţeles că s-au făcut 
eforturi deosebite şi se fac să se refacă toate faţadele, dar există două clădiri care strică 
aspectul: una este la nr. 21 şi acolo când m-am uitat, am văzut că este Biblioteca 
Franceză şi am spus că poate nu le dau francezii voie să facem acolo ceva, şi a doua, tot 
glumind cu colegii, este la nr. 12. Unul mi-a spus că acolo cred că se face un muzeu în 
aer liber privind alegerile din 2014 pentru că şi acum există încă un mare afiş pe care 
există un fost candidat care atunci spunea că uneşte pe toţi. Am zis după aceea că poate 
uneşte doar membrii de partid din PSD. Acum pe cine mai uneşte? Faceţi intervenţiile 
necesare pentru a se face şi aceste două clădiri.  
 Dl. Trifan – preşedintele Asociaţiei pensionarilor civili „Mihai Viteazu”: 
 În primul rând vă mulţumesc pentru acordul dvs. de a lua cuvântul în consiliu şi 
vreau să vă aduc la cunoştinţă o problemă a pensionarilor din municipiul Craiova. De 12 
ani caut să obţin un spaţiu pentru pensionarii municipiului Craiova unde să se joace şah, 
table, remi şi nu se poate acorda de niciun primar sau consiliu care a fost, nici înainte nici 
acum. Rugămintea mea este şi vă spun că suntem o treime din numărul populaţiei ţării 
aceşti pensionari şi este singurul municipiu din Valea Dunării care nu are un spaţiu al 
pensionarilor. Unii dintre dvs. au fost în municipiul Târgu Jiu, au văzut cum sunt dotate 
cele patru cluburi, În Vâlcea sunt 8 cluburi, în Slatina sunt 4 cluburi, în Craiova nu există 
nici unul. Mi-aş dori foarte mult ca dvs., domnilor consilieri, ca în comisia atât juridică 
cât şi comisia economică, pentru data de 26 august să prezentaţi un proiect prin care să ni 
se dea un spaţiu anul acesta. V-am mai lăsat un material. Să ştiţi că bunicii, şi îmi doresc 
foarte mult să nu vă uitaţi la noi ca la o maşină scoasă din uz fiindcă în Japonia, baza 
societăţii japoneze sunt acei oameni în vârstă, de aceea vă rog foarte mult că se apropie şi 
Ziua Internaţională a persanelor vârstnice pe data de 1 octombrie şi care niciodată n-aţi 
binevoit dvs., deşi v-am făcut o seamă de invitaţii şi tot aici la capitolul acesta, vă fac o 
invitaţie astă seară la restaurantul Craiova are loc sărbătoarea culturală „Seara Bunicilor” 
la ora 19,30 să vedeţi cum îşi fac sărbătoarea aceşti pensionari ai Asociaţiei Mihai 
Viteazu din Craiova. Vă invit pentru ultima oară fiindcă nu-mi doresc iar să mi se 
promită şi să nu se participe. 
 A doua problemă este aceea că spaţiul pe care îl avem că aţi văzut că mulţi dintre 
dvs. aţi participat şi aţi văzut în ce condiţii stăm acolo, fără toaletă, fără lumină, fără 
căldură, cu igrasie, într-o cameră de 29 mp pentru 1500 de pensionari la ora actuală şi vin 
mai mulţi. N-am vrut să-i las să vină aici aici să facă manifestaţie, că nu ne stă în 
caracter, suntem oameni în vârstă.  Mulţi dintre dvs. care sunteţi tineri, veţi ajunge în 
postura asta peste 30-40 de ani şi atunci vă veţi da seama când veţi fi persiflaţi şi 
nebăgaţi în seamă ce rău aţi făcut unora ca noi care atunci n-o să mai fim. Eu vă 
mulţumesc pentru că m-aţi ascultat şi vă rog încă o dată să luaţi aminte, îmmi pare rău că 
nu este şi d-na primar care la o şedinţă a dezbaterii bugetului mi-a spus să fac o cerere şi 
am primit răspunsul ca la DIICOT – NUP. Nu se poate. Şi am aici pe dl. Director Pascu 
care a participat, nu vreau să-l scot în evidenţă, şi dânsul a văzut cum sunt dotate  
cluburile de la Târgu Jiu de către primarul Cârciumaru unde li se dă foarte mare 
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importanţă pensionarilor. Şi noi o să vă dăm importanţă, nu vă ameninţ, la anul în 2016.  
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
  Am să-i răspund d-lui Trifan, restul problemelor cad în sarcina d-lui Radu Preda. 
Dl. Trifan, vă asigur că ştim problemele acestea cu clubul şi cu sediul şi că d-na primar 
Lia Olguţa Vasilescu împreună cu noi, cei din executiv, chiar avem discuţii foarte dese 
pentru găsirea unei soluţii cât se poate de repede pentru această problemă. Din păcate cu 
sediile este încă o problemă. Eu sper într-un timp cât mai scurt să se rezolve, dar ceea ce 
vă pot eu asigura este că cunoaştem această situaţie şi încercăm să găsim o soluţie. 
 Dl. Trifan: 
 Vreau să vă spun un singur lucru, spaţiul de la fostul magazin Confortul nu-l are 
nimeni.  
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Nu este al nostru. 
 Dl. Radu Preda: 
 Încerc să fiu succint pentru că problemele ridicate de dvs. sunt destul de multe. 
Încep cu dvs. dl. Pană. Biblioteca Franceză este proprietatea Bibliotecii Naţionale a 
României. S-au făcut diligenţele de către administrativ, în speţă d-na primar a discutat cu 
dânşii. Din ce ştim noi, există fonduri alocate pentru reabilitarea şi consolidarea integrală 
a clădirii pentru că ea necesită lucrări de amploare. Fondurile ar trebui să înceapă să vină 
de anul acesta, de la sfârşit. Celălalt spaţiu la care făceaţi dvs. referire este un spaţiu 
atribuit de consiliul local către Partidul Democrat spaţiu care este monument istoric şi 
care, deocamdată nu are documentele necesare pentru a fi reabilitat. Există o procedură 
de achiziţie la primărie pentru stabilirea unor experţi care deocamdată nu sunt atribuiţi. 
Fiind monument istoric, noi nu putem să lucrăm acolo fără un plan, fără un proiect, fără o 
societate agreată în acest sens. Acum vă arăt un punct de vedere al partidului. Deci 
deocamdată, aşteptăm ca la nivelul serviciului de patrimoniu să se termine acea licitaţie. 
Atâta timp cât este licitaţie în derulare, discuţia nu-şi mai are rostul. Ceea ce o să facem 
noi, probabil o să dăm jos acel banner. 
 În ceea ce priveşte problema ridicată de dl. Ştefârţă cu Piaţa Veche, spaţiile 
comerciale din Piaţa Veche să ştiţi că majoritatea sunt proprietate privată, cred că foarte 
puţine, la modul unul sau două dacă mai aparţin municipalităţii şi vă spun că pe zona 
care înconjoară centrul vechi, avem deja la Direcţia de Fonduri Europene un proiect pe 
care ne dorim să-l aplicăm de anul viitor, să-l accesăm pe fonduri europene, proiect care 
prevede reamenajarea zonei de la Mihail Kogălniceanu, Calea Unirii, până la parc, până 
la General Dragalina, stânga, zona din dreapta până la Piaţa Veche, zona cu Hanul 
Puţureanu. Zona rămâne cu trafic auto pe stradă, cu firele îngropate în pământ, cu 
trotuare făcute cu granit ş.a.m.d. Acum aşteptăm axele de finanţare. 
 În ceea ce priveşte solicitarea d-lui Cherciu o vom transmite comisiei de 
sistematizare. Şi prima oară când s-a luat decizia, s-a făcut tot la solicitarea cetăţenilor 
din zonă. Într-adevăr Constantin Argetoianu este paralelă cu Păltiniş, sens unic, dincolo 
este alt sens unic, serg. Constantin Popescu cu sens unic în partea cealaltă. Analizăm în 
comisie unde sunt întrunite Poliţia Rutieră, se fac expertize de specialitate şi cu siguranţă, 
dacă se impune, vom lua măsuri în consecinţă.  
 În ceea ce priveşte problemele ridicate dl. Albăstroiu, într-adevăr pe Aleea IV 
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lucrarea trebuie finalizată undeva la sfârşitul lunii iulie. În mod normal când se termină 
branşamentele pe care le face Compania de Apă asfaltăm şi acea porţiune rămasă 
descoperită. În ceea ce priveşte problemele care sunt la strada Poligonului, sunt exact în 
curtea Companiei de Apă pentru că dvs. lucraţi acolo sau Hidroconstrucţia, cine lucrează 
la canalizare pe stânga şi pe dreapta, şi avem nevoie de acea porţiune pentru a se face 
branşamentele să se ducă în partea dreaptă către ieşire. 
 Nu am ajuns la partea cu canalul din cimitirul Bobonete, a fost acolo colegul 
nostru Dan Roşu chiar săptămâna trecută. Canalul este obturat de două proprietăţi 
private, oameni care au cumpărat şi care nu vor să se decolmateze acel canal. Din punctul 
nostru de vedere, bucăţile la care au avut acces, ştiţi bine că aţi subliniat şi dvs., chiar 
dvs. de la companie i-aţi trimis acolo şi l-am curăţat. 
 În ceea ce priveşte investiţiile şi reparaţiile din cart. Rovine, finalizăm Traian 
Lalescu cu Gogu Constantinescu, facem şi resturile: Bătrânilor şi zona de la fabrica de 
pâine, ne dorim ca undeva până la începutul şcolii în Rovine să nu mai fie şantiere 
deschise din punct de vedere al reparaţiilor de asfaltări şi sper eu ca la final când tragem 
linie să fiţi satisfăcuţi de ceea ce rămâne în urmă pentru că Rovine din multe puncte de 
vedere este aproape finalizat, zona de la Frigorifer este deja terminată, zona din dreapta 
de la Frigorifer unde sunt blocurile mai vechi, este deja aproape de finalizare, pe Gogu 
Constantinescu au mai întârziat pentru că au mai fost nişte intervenţii de la regia de 
Termoficare şi am aşteptat să termine dumnealor. De acolo, ne-am mutat în partea 
cealaltă pe Nicolae Iorga cu Bătrânilor şi cu partea dinspre gară şi putem să spunem că în 
Rovine nu mai sunt probleme majore. Cu siguranţă probleme punctuale, solicitări ale 
cetăţenilor o să mai rămână în continuare, sperăm să le rezolvăm şi pe acelea.  
 Sunt două lucrări distincte pe Calea Bucureşti, investiţia la linia de tramvai se 
finalizează acum, la sfârşitul lunii iulie, se termină în integralitatea ei şi am dat drumul de 
două luni de zile la o altă investiţie pe Calea Bucureşti care este separată de cea de la 
linia de tramvai care presupune asfaltarea, înlocuirea tuturor firelor care este cea care 
crează disconfortul în momentul de faţă şi care are ca şi termen stabilit informal data de 
31 decembrie pentru că ne dorim să accesăm în integralitate fonduri europene. Ca şi 
termen formal, contractual este undeva la Paşte anul viitor. Investiţiile pe care le avem 
noi cu constructorul ca să termine, ceea ce spuneţi dvs. cu munca pe timp de noapte nu se 
poate face, pentru că tarifele pe care le-am licitat sunt foarte mici şi munca pe timp de 
noapte ştiţi şi dvs. ce presupune. După o noapte lucrată, trebuie două zile libere. Acestea 
sunt condiţiile, preţul cel mai mic primează, avem poate cele mai mici preţuri din 
România la capitolul infrastructuri la ceea ce lucrăm şi asta se poate face comparaţie cu 
celelalte municipii din ţară. Avem un ritm foarte bun al constructorilor şi vă spun că în 
cele trei luni şi ceva de când lucrăm în Craiova avem undeva la peste 20 de străzi 
reparate, reabilitate integral. Mă refer la străzi foarte importante, foarte mari şi foarte 
tranzitate din municipiul Craiova. Suntem prezenţi în toate cartierele şi ne dorim ca 
şantierele mari şi care crează disconfort să le atacăm şi să le terminăm până la data 
începerii şcolilor pentru că după aceea traficul din oraş devine mult mai aglomerat. Ne-
am dori ca în perioada asta să abordăm zona din faţa primăriei care deja nu mai 
încadrează cu restul zonelor pe care le-am făcut. 
 Dl. Preşedinte: 
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 O chestiune referitoare la tramvai să nu mai ridic altă dată. Ar fi bine şi nu ştiu în 
ce stadiu mai este, pentru că am făcut infrastructura, o să facem şi firul de contact, dar 
atenţie şi la staţiile de redresare care sunt vechi de peste 30 de ani şi care ar trebui să intre 
în obiectivul dvs. Vă mulţumesc mult. 
 
 
 
 Dl. Preşedinte:                                                                                                   
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.07.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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