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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.10.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri este absenţi motivat (dl. Cotescu, dl. Sas şi dl. 
Socoteanu). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea acestei şedinţe ordinare. 
 Supun  aprobării dvs. procesele-verbale ale şedinţelor anterior adoptate, ordinare 
din data de 24.09.2015, extraordinare din 08.10.2015 şi al şediţei de îndată din data de 
26.10.2015. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
       De asemenea, vă prezint controlul de legalitate exercitat de prefectul judeţului Dolj, 
pentru şedinţa ordinară din septembrie 2015 – hotărâri adoptate 31, hotărâri legale şi 
temeinice 31, şedinţa extraordinară din 08 octombrie, hotărâri adoptate 3, fără control de 
legalitate în acest moment o hotărâre, este vorba de raportul de evaluare pentru spaţiul 
din str. Kogălniceanu nr. 12, şi şedinţa de îndată din 26 octombrie, 1 hotărâre adoptată, 
temeinică şi legală. Supun la vot procesele verbale ale celor trei şedinţe anterior 
menţionate şi, de asemeni, controlul de legalitate exercitat de prefect. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-lui consilier Ştefârţă pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
       Dl. Pană: 
       Înainte de a începe şedinţa, vă rog să ţinem un moment de reculegere în cinstea celui 
ce a fost Octavian Podeanu, fost viceprimar al municipiului Craiova. 

  Dl. Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 8477/23.10.2015, 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 29.10.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

             
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 
data de 30.09.2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30.09.2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale 
anului 2015. 

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

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

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

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

9. 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. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova în 
anul şcolar 2015-2016. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Regia Autonomă de Transport Craiova, pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Bedefililor din România, în vederea organizării evenimentului Salonul Benzii 
Desenate – Craiova 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Centrul de Cultură Contemporană Club Electroputere, în vederea organizării 
evenimentului „Galeria Electroputere”. 

17. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. Ice Drive S.R.L., în vederea amenajării unui 
patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015-ianuarie 2016. 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 
cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2015. 
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19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea 
locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, 
respectiv 01.11.2015-31.03.2016. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul Poliţiei Locale a  Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Primarului a Municipiului Craiova, respectiv pentru 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

24. Proiect de hotărâre privind modificării organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2015. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova, pentru anul 2015. 

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

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

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în 
municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, ap.5. 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10. 

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

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125158/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Kis 
Magdalena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.251/2011 încheiat între Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. 
DOBMAN IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 
187/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc 
S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
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Craiova, situat în str.George Enescu-zona bl.39. 
34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 

unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de 
Colegiul Naţional „Elena Cuza”, situat în str.Mihai Viteazul, nr.12. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate pe 
acestea. 

36. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Iancu Jianu, 
nr.9. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova.   

40. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, de către 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra spaţiului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cadrul Colegiului 
Tehnic “Ion Mincu”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Vânătorii de Munte”. 

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Eroii Sanitari”. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Carpenului”. 

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
centrale termice” la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrală termică” la Colegiul 
Naţional „Elena Cuza” Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare reţea termică de incintă” la 
Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
sistem termic” la Gradiniţa cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”. 
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48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2015 – 2016. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de 
gestiune pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj.   

50. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Craiova. 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea reglementărilor aferente zonei cuprinse între str. Calea Severinului, 
str.Toporaşi şi str.Tineretului din municipiul Craiova. 

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, între 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja. 

53. Întrebări şi interpelări. 
 
 
     Avem pe ordinea de zi un număr destul de mare de puncte, însă nu au prezentat până 
acum în dezbaterile pe comisii puncte care să solicite puncte de vedere diametral opuse, 
de aceea mă aştept ca şi cu ajutorul dvs. să avem o şedinţă eficientă desfăşurată într-un 
timp minim. Pentru celeritate, v-aş cere acordul să aprobăm în bloc ordinea de zi. În 
cazul în care sunt observaţii, vă rog să le faceţi. Dacă nu sunt observaţii, sunteţi de acord 
cu votul în bloc al ordinei de zi? Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
    Cine este pentru ordinea de zi în bloc? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
             
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la data 

de 30.09.2015. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 30.09.2015. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale 
anului 2015. 

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

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015. 
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9. 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. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova în anul şcolar 
2015-2016. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Regia Autonomă de Transport Craiova, pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Bedefililor din România, în vederea organizării evenimentului Salonul Benzii 
Desenate – Craiova 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul 
de Cultură Contemporană Club Electroputere, în vederea organizării evenimentului 
„Galeria Electroputere”. 

17. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. Ice Drive S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, 
în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015-ianuarie 2016. 

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

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea 
locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, 
respectiv 01.11.2015-31.03.2016. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul Poliţiei Locale a  Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Primarului a Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 
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24. Proiect de hotărâre privind modificării organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
anul 2015. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova, pentru anul 2015. 

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

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

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în 
municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, ap.5. 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10. 

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

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125158/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Kis 
Magdalena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 
încheiat între Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX 
S.R.L., având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având 
ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.George Enescu-zona bl.39. 

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  
spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul 
Naţional „Elena Cuza”, situat în str.Mihai Viteazul, nr.12. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru constituirea dreptului 
de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea. 

36. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Iancu Jianu, nr.9. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova. 
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39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova.   

40. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, de către 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra spaţiului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cadrul Colegiului 
Tehnic “Ion Mincu”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Vânătorii de Munte”. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Eroii Sanitari”. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Carpenului”. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrale 
termice” la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrală termică” la Colegiul 
Naţional „Elena Cuza” Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare reţea termică de incintă” la 
Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sistem 
termic” la Gradiniţa cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 
2015 – 2016. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de 
gestiune pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj.   

50. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Craiova. 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea reglementărilor aferente zonei cuprinse între str. Calea Severinului, 
str.Toporaşi şi str.Tineretului din municipiul Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, între 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja. 

53. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015. 
Dl. Preşedinte: 
S-a înscris la cuvânt dl. Pană. Propun să închidem lista. Cine este pentru? Votat cu 

unanimitate de voturi. 
Dl. Pană: 
Pentru a fi foarte scurt, şi eu vreau să fiu foarte eficient în şedinţă şi aş vrea să ştiu 

care este execuţia şi să ştim cu toţii. Am văzut execuţia pe cele nouă luni, o execuţie, 
după părerea mea, nu tocmai corespunzătoare. Tocmai de aceea aş dori să ştim dacă până 
la sfârşitul anului vor fi nerealizări şi care sunt riscurile la a nu avea o execuţie bugetară 
100%. Şi din punct de vedere al fondurilor europene. 

D-na Primar: 
Ce înţelegeţi prin nerealizări? Dacă rămânem cu bani necheltuiţi sau ce? Cred că este 

exclus anul acesta. Pe fonduri europene putem să facem rectificare oricând. Teoretic 
aceasta este ultima lună în care noi putem să facem o rectificare pentru investiţii, dar 
când este vorba de fonduri europene, putem oricând să facem o rectificare, deci şi în 
noiembrie şi în decembrie dacă este cazul.  

Dl. Pană: 
Riscurile, d-na primar, mai sunt, pentru că erau câteva obiective în care riscam să nu 

cheltuim toţi banii care sunt de la fonduri europene.  
D-na Primar: 
Noi am identificat patru proiecte cu risc, dar credem că le vom finaliza. Şi ieri am 

avut întâlnire cu constructorii. Sperăm că vor fi duse până la capăt. Ce înseamnă 100%? 
Avem Parcul Nicolae Romanescu despre care am avut deja discuţia şi unde ştiţi foarte 
bine că nu poate să fie absorbţie de 100%. La celelalte noi considerăm că o să fie 100%.  
În cazul în care se întâmplă ceva că nu poţi să ştii niciodată, o să luăm o decizie în luna 
noiembrie – decembrie.  

Dl. Pană: 
Rugămintea mea ar fi într-adevăr să fie proiecte care să stea în fiecare zi în analiza 

dvs. şi a celorlalţi colegi, iar la Parcul Romanescu, dacă îmi permiteţi, acolo bine ar fi să 
încercaţi prin cei care au ieşit câştigători la licitaţie, să se ia toate dotările, echipamentele 
din proiect şi atunci ar fi un lucru extraordinar. 

D-na Primar: 
Am încercat să facem acest lucru. Din păcate nu este foarte posibil pentru că în 

momentul în care s-a făcut licitaţia era separate manopera cu luarea echipamentelor şi 
atunci trebuie ca să putem să le decontăm pe fonduri europene până la sfârşitul anului, 
trebuie ei să le pună şi în operă.  

Dl. Preşedinte: 
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 
primele 9 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, 

la data de 30.09.2015. 
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 30.09.2015, 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.  

 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 30.09.2015. 
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 

30.09.2015, 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.  

 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 

publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
primele 9 luni ale 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 primele 9 luni ale anului 2015, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015. 
Dl. secretar Mischianu: 
Se diminuează faţă de materialul prezentat la capitolul 70 bunuri şi servicii, cu suma 

de 30 mii lei şi se suplimentează la capitolul 51 cu aceeaşi sumă. Cu această modificare 
v-aş ruga să fie supus votului. 

Dl. Preşedinte: 
Propun la vot varianta modificată prezentată de executiv. 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 808.095,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 834.895,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-13 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 unanimitate de 
voturi.  
 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Poliţia Locală 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: 
a) total venituri – 13.955 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.811 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei); 
b) total cheltuieli – 13.955 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

13.811 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. 
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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.  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal 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 Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
c)  total venituri –9.427 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
d) total cheltuieli –9.427 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.  
 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015. 
Dl. Preşedinte: 
S-a înscris la cuvânt dl. consilier Pană. Propun să închidem lista. Cine este pentru? 

Votat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Pană: 
Eu apreciez faptul că este o rectificare pozitivă, apreciez faptul că se dau bani la 

spitale, la SCM, şi pentru a nu vorbi la fiecare punct, aş dori, sau îmi doresc, este un 
lucru extraordinar de bun, ca cel puţin eu, să primesc o informare privind modul în care 
vor fi cheltuiţi aceşti bani pe care noi îi dăm. Deci noi îi dăm, facem o rectificare 
bugetară şi vreau să am o informare de la instituţiile respective cum se cheltuiesc aceşti 
bani. Să vă dau un exemplu. La SCM dăm o valoare şi vreau să ştiu ce fac cu aceşti bani, 
dacă creşte eficienţa, nu creşte. 

Dl. Preşedinte: 
Aţi discutat acest punct pe comisii? Au fost reprezentanţii acestor unităţi în şedinţa 

respectivă? De fiecare dată trebuie profitat atunci când sunt discuţiile pe comisii de a 
obţine informaţiile direct de la sursă, de la respectivii, noi aşa facem.  

Dl. Pană: 
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Eu nu vreau răspunsul acum, vreau să se spună ce se face cu aceşti bani. Vreau 
răspuns scris. 

D-na Primar: 
Pot să vă spun eu foarte pe scurt. La SCM este vorba de nişte bani care nu s-au dat 

statului de-a lungul vremii şi a venit momentul scadenţei, aşa cum v-am spus că s-a 
întâmplat şi prin alte regii, iar în ceea ce priveşte spitalul Filantropia, spitalele probabil 
că ştiţi, pentru noi sunt o prioritate, totdeauna cât au cerut, atâta li s-a dat. Aici este vorba 
de schimbarea paturilor, a cearşafurilor, aparatură medicală. 

Dl. Pană: 
Ştiam acest lucru, de aceea sunt de acord cu aceste chestiuni şi mai ales la SCM. 

Chiar felicit consiliul local că a fost de acord şi solicitarea pe care am făcut-o aproape la 
începutul anului, a ajuns unde trebuia. Ca să nu iau cuvântul la fiecare punct, de asta am 
solicitat.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

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  - 70.162,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
66.851,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.311,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 70.304,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 66.993,00 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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Badea). 

Dl. Badea: 
Vreau să vă anunţ că voi fi împotrivă la două dintre cele trei puncte care vizează 

spitalele pentru că managerii respectivi nu au catadicsit nici măcar să vină la şedinţe. Am 
avut o rugăminte. Este vorba de respect vis a vis de noi, consilierii. Să vină măcar la 
şedinţe sau să trimită pe cineva. Nu mi se pare normal să nu participe la şedinţele de 
comisie, în special că se vorbea şi sunt de competenţa comisiei de cultură, sport, se 
vorbea de bugete, se vorbea de organigrame. E chiar lipsă de respect. 

D-na Primar: 
Sunt de acord cu dvs. 
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9. 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. 
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 Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 43.618,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 40.926,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.692,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 43.876,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 41.184,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
2.692,00 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.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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  

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

cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie 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: 
a) total venituri  - 34.269,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 33.339,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 930,00 
mii lei); 

b) total cheltuieli – 34.302,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 33.372,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
930,00 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.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. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 3 
abţineri (Badea, Ştefârţă, Godinel).  
 

 
11. 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 – 963.863,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 992.175,00 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.  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova 
în anul şcolar 2015-2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2015-
2016, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

a) 1022 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 
lei; 
b) 1369 burse de merit, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  
din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei; 
c) 2053 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
din  învăţământul gimnazial, liceal sau profesional,  în cuantum de 55 lei; 
 d) 4089 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial, şi 50 lei pentru elevii din învăţământul 
liceal, din care: 
         - burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate 
de către unităţile de învăţământ); 
        - burse pentru persoane defavorizate . 
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Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor care 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor 
şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor 
sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile 
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat vor duce 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 S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., pentru anul 2015, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu 
Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2015. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.47/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Regia Autonomă de Transport 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 Regiei Autonome de 

Transport 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.45/2015. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Bedefililor din România, în vederea organizării evenimentului Salonul Benzii 
Desenate – Craiova 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 alocarea sumei de 17.000 lei pentru participarea la cheltuielile de 

organizare şi desfăşurare a evenimentului Salonul „Benzi Desenate”. 
Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Bedefililor din România, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
organizării la Craiova, a evenimentului Salonul „Benzi Desenate”, în perioada 
21-22 noiembrie 2015. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat 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 Asociaţia Bedefililor din România vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Centrul de Cultură Contemporană Club Electroputere, în vederea organizării 
evenimentului „Galeria Electroputere”. 
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 alocarea sumei de 29.700 lei pentru participarea la cheltuielile de 

organizare şi desfăşurare a evenimentului „Galeria Electroputere”. 
          Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură   
Contemporană Club Electroputere, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea organizării evenimentului „Gala Electroputere”, 
în perioada 15.11.2015-15.11.2016. 
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        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat 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 Asociaţia Centrul de Cultură Contemporană Club Electroputere 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 asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova, cu S.C. Ice Drive S.R.L., în vederea amenajării unui 
patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015-ianuarie 
2016. 
Dl. Preşedinte: 
S-a înscris la cuvânt dl. Pană. Cine este pentru închiderea listei? Votat cu unanimitate 

de voturi.  
Dl. Pană: 
E un lucru foarte bun că se face patinoar, dar o să observaţi şi dvs. şi v-aş ruga să 

observaţi că nu este spaţiu şi locul adecvat unde va fi piaţa Mihai Viteazu. De sărbători şi 
în special de sărbătorile de iarnă, cred că ar fi adecvat un alt spaţiu, iar acolo să fie, aşa 
cum sunt în toate oraşele mari, amenajat într-adevăr într-un decor cu totul şi cu totul 
special. O să vedeţi cum este funcţional. 

Dl. Preşedinte: 
Eu sunt de acord cu dvs. Aştept să se termine parcarea asta de la Teatrul Naţional şi 

precis pe plafomul respectiv se va putea folosi şi în acest sens. Sunt de acord cu dvs. În 
altă parte am putea să-i ducem în Romaneşti la mall-ul cultural. E puţin cam departe şi nu 
ştiu dacă publicul va fi acelaşi ca şi aici. Ar însemna să-i surghiunim acolo. Îi mai 
suportăm şi anul ăsta că precis anul viitor se va găsi o soluţie. A fost o observaţie de bun 
simţ şi din punct de vedere urbanistic am fost de acord cu dvs. pentru că sunt în 
asentimentul dvs. observaţia este corectă.  

 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 ICE Drive S.R.L, în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015 – ianuarie 2016. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova 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 ICE Drive S.R.L vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
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abţinere (Pană).  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 

liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
noiembrie 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 noiembrie 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 octombrie 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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19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 

consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada 
sezonului rece, respectiv 01.11.2015-31.03.2016. 
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, la limita maximă a compensării procentuale din bugetul                            

local, cu titlu de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în 
            completarea ajutorului acordat de la bugetul de stat, pentru perioada celor 5 luni, 
             cuprinsă între 1 noiembrie a anului curent si 31 martie a anului următor, după 
           cum urmează: 

 - 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau                          
persoană singură este de până la 155 lei; 

            - 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
            persoană singură este cuprins între 155,1 lei si 210 lei; 
            - 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
            persoană singură este cuprins între 210,1 si 260 lei; 
            - 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
           persoană singură este cuprins între 260,1 lei si 310 lei; 
            - 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
          persoană singură este cuprins între 310,1 lei si 355 lei; 
          - 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
         persoană singură este cuprins între 355,1 lei si 425 lei; 
          - 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
         persoană singură este cuprins între 425,1 lei si 480 lei; 
          - 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
          persoană singură este cuprins între 480,1 lei si 540 lei; 
         - 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
         persoană singură este cuprins între 540,1 lei si 615 lei; 
         - 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
        persoană singură este cuprins între 615,1 lei si 786 lei; 
        - 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
        între 786,1 lei si 1.082 lei. 
Art.2. Valoarea ajutorului maxim lunar nu va depăsi consumul efectiv. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îsi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
          Municipiului Craiova nr.547/2014. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
          Administraţie Publică si Asistenţă Socială si 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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20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii. 
Dl. secretar Mischianu: 

     Vor trebui făcute propuneri. Avem buletinele de vot. 
     D-na Primar: 
     Membri până acum sunt dl. Socoteanu, d-na Popescu, era dl. Manda Sorin şi dl. Voicu 
supleant. Dl. Manda Sorin nu mai are calitatea de consilier local, vă propun să urce 
supleantul şi eventual va trebui să votăm un supleant.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Îl propun pe dl. Marinescu Dorel. A mai fost în comisia respectivă, deci cunoaşte 
situaţia destul de bine. 
     Dl. Preşedinte: 
     S-a propus dl. Marinescu. Să fie trecut pe buletinul de vot şi se procedează la vot prin 
vot secret. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire rezultatului. 
 D-ra Predescu: 
 Din cele 27 buletine de vot, au fost anulate 4 pentru că la momentul exercitării 
votului, 4 dintre membrii consiliului erau absenţi. Fac această menţiune pentru a se 
consemna în procesul-verbal. Ulterior a venit dl. Viceprimar Genoiu, dar nefiind prezent 
în momentul votului şi buletinul dânsului a fost anulat. Ca atare au fost 23 voturi valabil 
exprimate. Din cele 23 de voturi valabil exprimate, toate au fost pentru. Ca atare, unica 
persoană propusă, dl. Consilier Marinescu Dorel a întrunit 23 de voturi şi propunem 
validarea. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.28/2012 în sensul înlocuirii dlui. Manda Marian Sorin, cu dl. consilier 
Dorel Cosmin Marinescu. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii şi Dorel Cosmin Marinescu vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale a  Municipiului Craiova, pentru anul 
2015. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei 

Locale  a Municipiului Craiova, pentru anul 2015, conform  anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.548/2014. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Primarului a Municipiului Craiova, 
respectiv pentru Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 
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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2016, 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, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului 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 aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului 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 statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane 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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24. Proiect de hotărâre privind modificării organigramei şi statului de funcţii ale 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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.86/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii 

„Oltenia” 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 statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” 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.92/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” 
Craiova 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 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. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2015 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2015.  

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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  
 
 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2015 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local nr.182/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Badea).  
 
 
28. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 

situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, ap.5. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Olaru Marin, a locuinţei 

sociale, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, 
ap.5, compusă din 2 camere în suprafaţă de 30,80 mp. şi dependinţe în suprafaţă 
de 27,10 mp. 

Art.2.  Se stabileşte chiria lunară pentru imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre 
în cuantum de 86,33 lei. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
încheie contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
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Proprietari, Direcţia Economico-Financiară  şi Olaru Marin vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 

proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Iliescu Ionuţ Alin, a locuinţei 

proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10, 
compusă din 1 cameră în suprafaţă de 20,61 mp. şi dependinţe în suprafaţă de 
29,38 mp. 

Art.2.  Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre,  
în cuantum de 50,66 lei.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Iliescu Ionuţ Alin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
30. Proiect de hotărâre privind prelungirea 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. 
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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.  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.125158/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Kis 
Magdalena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena. 
Dl. Preşedinte: 
S-au înscris la cuvânt d-nii consilieri: Vasile, Badea, Cherciu. Cine este pentru a 

închide lista? Votat cu unanimitate de voturi.  
Dl. Vasile: 
O să discut în bloc aceste trei puncte, acesta şi următorul. Nu este pentru prima dată 

când mă abţin să votez împotriva prelungirii acestor contracte. Pe mandatul trecut chiar 
am reuşit să-l conving pe dl. Solomon să prelungim doar cu trei ani aceste concesiuni. De 
ce? Din punctul meu de vedere primăria închiriază sau concesionează aceste spaţii pe 
viaţă. În momentul în care sunt concesionate, închiriate, din 2005, se prelungesc pe 10 
ani, încă 10 ani, încă 10 ani, limităm practic accesul altor tineri din municipiul nostru 
care, probabil, în 2005, 2003, 1996, nu aveau 18 ani, poate nu aveau nici societăţi 
comerciale, dar vor să desfăşoare activitate comercială. Propunerea mea, pe care o să 
insist tot timpul, este că atunci când expiră aceste contracte de concesiune şi de închiriere 
să organizăm din nou licitaţie la care pot să participe inclusiv cei care au deţinut în 
ultimii 5 ani sau 10 ani sau 8 ani acest contract de concesiune. Părerea mea. Sunt foarte 
mulţi care ne întreabă, care vor să desfăşoare activitate comercială că practic noi 
închidem aceste spaţii comerciale, aceste terenuri, chioşcuri în oraşul nostru, pe perioada 
vieţii, pe zeci de ani de zile. Atunci când concesionarul a participat la licitaţie, a ştiut că 
va beneficia de acel spaţiu 3 ani, 5 ani, 8 ani sau cât a fost contractul. Mereu motivăm că 
au fost de bună credinţă, le prelungim, că putem să le prelungim. Sigur că putem să le 
prelungim dar putem să organizăm şi licitaţie şi cred eu că putem obţine preţuri mai mari 
atunci când se vor înscrie mai mulţi competitori, inclusiv cei care au beneficiat în ultimii 
cinci ani de acel spaţiu. Cred că propunerea mea este pertinentă, insist, şi la cele trei 
puncte mă voi abţine.  

Dl. Badea: 
O să vin cu câteva completări la ceea ce a ridicat ca şi problemă dl. consilier Vasile. 

Pe acest proiect a fost întocmit un contract de concesiune în anul 2005, d-nei Cauţil 
Luminiţa. În contract s-a stipulat o perioadă de 10 ani şi 8 luni, din câte am văzut în 
raport. După 5 ani, deci în 2010 i s-a reînoit concesiunea, dar i s-a reînoit la preţul iniţial 
de 1 euro pe mp. preţul zonei. Între timp, doamna a vândut praxisul de medicină d-nei 
Kis. Am refăcut contractul de concesiune cu dânsa la preţul de 1 euro, dar noi deja eram 
în culpă pentru că nu s-a renegociat nici în 2010 şi nu am făcut-o nici în 2014, şi nu o 
facem nici acum, ceea ce nu este corect pentru că prejudiciul către bugetul local este 
cumulat, nu neapărat pe acest contract, ci cumulat pe toate contractele pe care le avem cu 
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cabinetele medicale, sumulat este o sumă importantă. De aceea, v-aş ruga pe cei din 
executiv să încercaţi să aveţi grijă atunci când se apropie de sfârşit aceste contracte de 
concesiune şi să le renegociaţi pentru a strânge resursele necesare pentru buget, până la 
urmă. 

Dl. Preşedinte: 
Înainte de a răspunde dl. Gâlea, eu am următoarea observaţie: este o diferenţă între a 

scoate la licitaţie şi a renegocia preţul. Scoaterea la licitaţie e susţinută de colegul Vasile 
şi renegocierea preţului este susţinută de colegul Badea. Personal cu renegocierea mi se 
pare corectă însă scoaterea la licitaţie, aici nu este vorba de un business, de o afacere 
neapărat comercială, pentru că în spatele unui cabinet de medicină de familie se află o 
listă de pacienţi. Ori pacienţii aceia, în general sunt arondaţi şi se află în jurul 
cabinetului. În momentul în care respectivul este surclasat de altcineva cu altă ofertă 
exorbitantă cu care el nu poate să facă faţă, practic toţi pacineţii pe care îi are pe lista lui 
vor trebui să se ducă în altă parte, în altă zonă a oraşului şi clar lucrurile produc un mare 
disconfort pentru aceştia. Cu renegocierea preţurilor să le aducem la zi sunt absolut de 
acord. 

Dl. director Gâlea: 
În ceea ce priveşte contractele de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete 

medicale, acestea au fost încheiate în baza HG 884. Se supun ca şi legislaţie generală 
privind contractul de concesiune, OG 54/2006 privind regimul concesiunilor. Aceste 
contracte nu vor putea fi prelungite decât cu cel mult jumătate din perioada iniţială, deci 
nu vor putea fi prelungite pe viaţă. În ceea ce priveşte redevenţele, aşa cum am menţionat 
şi în comisiile de specialitate, deja către evaluatorul cu care municipalitatea are contract 
privind serviciile de evaluare, a fost înaintată notă de comandă, mâine se împlinesc trei 
săptămâni. Aşteptăm rapoartele de evaluare pentru toate spaţiile cu destinaţia de cabinete 
medicale pentru a fi renegociate redevenţele, aşa cum este şi clauză în contract. 
Contractele când au fost preluate, au fost preluate cu clauzele din contract. 

Dl. Cherciu: 
Întâmplător m-a abordat o doamnă doctor chiar zilele trecute pe holurile primăriei 

semnalându-mi faptul că dânsei nu i se prelungeşte un astfel de contract. Mi.a arâtat toate 
adresele pe care le-a înaintat primăriei, răspunsurile, pentru că a făcut astfel de adrese 
către compartimente diferite, răspunsurile pe care le-a primit nu erau, să zic, consistente, 
adică fiecare invoca altceva pentru neprelungire. Ori eu aici aş vrea să mă refer şi să 
atrag atenţia şi observaţia este valabilă nu doar pentru spaţiile medicale, eu am cerut de-a 
lungul timpului şi pentru celelalte spaţii comerciale aflate în proprietatea primăriei, 
anume acest tratament unitar şi egal. Atâta vreme cât astăzi se regăsesc pe ordinea de zi 
trei proiecte de hotărâri de prelungire, evident că-mi pun întrebarea cum de această 
doamnă doctor care, dacă nu mă înşel, în februarie îi expirase contractul, nu i s-a 
prelungit. Nu am reţinut numele. Nu avem dreptul să creăm tratamente diferenţiate către 
contribuabili pentru că dacă aducem arbitrariul în joc, aici se pot naşte tot felul de 
suspiciuni. Eu sunt de acord că nu trebuie neapărat consiliul local acum să se 
îmbogăţească de pe urma chiriei pe care o obţine din spaţiile medicale, dar, încă o dată, 
dacă unii pot să-şi prelungească şi alţii nu, sau au nevoie de nu ştiu ce eforturi pentru a 
reuşi asta, nu este în regulă şi de asta ţin în mod special să subliniez şi cu această ocazie 
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ca funcţionarii să dea răspunsuri prompte. Totuşi sunt medici. Să plimbi un om atâtea 
luni pe drumuri invocând că lipseşte nu ştiu ce hârtie, nu ştiu ce aprobare, nu este în 
regulă.  

Dl. Badea: 
Îi mulţumesc d-lui Gâlea pentru informaţii. Întrebarea mea era de ce nu s-a făcut până 

acum această evaluare. În ultimii doi ani, am avut cinci sau şase situaţii în care a trebuit 
să prelungim concesiunile pentru cei care au aceste tipuri de cabinete şi puteam să avem 
deja până la ora actuală evaluarea făcută.  

Dl. Vasile: 
Eu am făcut referire la prelungirea contractelor în ceea ce priveşte terenurile, 

chioşcurile. În ceea ce priveşte cabinetele medicale, nu am înţeles niciodată de ce în 
momentul în care a avut loc o licitaţie şi a câştigat un doctor, după o perioadă de timp 
acel doctor vine şi spune: nu mai vreau să profesez, dau pacienţii, plec acasă, dar vreau 
să-i dau lui Popescu contractul meu. Nu. În momentul acela se pune stop şi se scoate din 
nou la licitaţie. Eu nu discutam de prelungire, discutam de predarea contractului. 

Dl. director Gâlea: 
În primul rând, la cabinetele medicale contractele de concesiune nu au fost încheiate 

în urma unei licitaţii. Iniţial, legea prevedea posibilitatea deţinerii spaţiilor cu destinaţia 
de cabinete medicale sub formă de folosinţă gratuită, fiind încheiate contracte de 
comodat. Ulterior, prin modificarea legislaţiei, au fost încheiate contracte de concesiune 
pentru aceste spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. Transferul contractului s-a făcut 
ca urmare a cumpărării de către noii medici a praxisului şi a întregului portofoliu de 
pacienţi de la titularul iniţial al contractului de concesiune. Cumpărându-se portofoliul şi 
pacienţii, era normal să preia şi contractul de concesiune cu clauzele existente la acea 
dată. 

D-na Primar: 
Aici este vorba de nişte modificări legislative succesive. Este vorba de nişte contracte 

care erau într-o perioadă de derulare. Se putea prelungi conform contractului, cu jumătate 
din perioada respectivă. Probabil că persoana la care se referă dl. Cherciu, nu ştiu 
subiectul, dar bănuiesc că aşa trebuie să fie, îi expirase inclusiv perioada de jumătate din 
contract, adică a avut contractul 5 ani să zicem, doar doi ani şi jumătate se puteau 
prelungi, adică şapte ani şi jumătate, după care s-a încheiat şi atunci nu mai putem să îi 
mai prelungim contractul, trebuie să intre printr-o procedură de licitaţie. Anul trecut 
împreună cu cei de la Curtea de Conturi, am lucrat la un protocol vis a vis de scoaterea la 
licitaţie a spaţiilor. Suntem în perioada în care la toţi medicii le vor expira contractele 
făcute de acum câţiva ani, mulţi înainte de mandatul nostru şi toţi vor trebui acum să 
treacă printr-o formulă de licitaţie pentru că s-a schimbat legislaţia, la început puteau prin 
comodat, după puteau prin concesiune, acum trebuie să fie formă de licitaţie.  

Dl. Cherciu: 
Este posibil cazul despre care vorbesc să fie cum spuneţi dvs., deci nu l-am studiat în 

amănunt. Am fost abordat pe hol. Dar gândiţi-vă că doamna respectivă era disperată 
pentru că ei sunt prinşi şi între menghina semnării contractului anual cu CAS, ori la acel 
contract ei trebuie să ducă dovada deţinerii spaţiului. Doamna respectivă este în această 
situaţie, deci expiră termenul la care poate să se înscrie cu Casa de Asigurări de Sănătate 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.10.2015                                                         29                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

şi noi încă căutăm soluţii, ori de asta până la urmă cer operativitate, celeritate în a rezolva 
astfel de cazuri. 

D-na Primar: 
Ideea este că trebuie să vă puneţi de acord şi cu colegul de partid care cere musai 

licitaţie şi respectarea unui anumit cadru, dvs. veniţi şi spuneţi că mai repede de aşa nu se 
poate pentru că trebuie să fie o formă de licitaţie.  

Dl. Cherciu: 
Ca întotdeauna, noi vă împiedicăm să faceţi lucrurile bine. 
D-na Primar: 
Ca întotdeauna, pe undeva pe la mijloc, vă înţelegeţi măcar între dvs.  
Dl. Badea: 
Aici aţi fost un pic răutăcioasă cu noi. Dacă nu există opoziţie ce mai facem? Dvs. 

acum chiar aţi fost răutăcioasă cu noi. Noi încercăm doar să vă ridicăm anumite 
probleme care credem noi că sunt pertinente pentru a nu greşi, pentru că altfel ceilalţi nu 
vedeţi că nu vorbesc, sunt pământ? E păcat.  

D-na Primar: 
Nici noi nu vrem să greşim, dar cred că sunteţi mulţumiţi de răspuns în sensul că a 

fost o legislaţie, după care s-a modificat. În momentul când se modifică legislaţia, nu mai 
avem ce discuta. 

Dl. Preşedinte: 
Dl Badea, eu am înţeles de la dvs că aţi vrut să spuneţi că opoziţia se încolonează mai 

greu.  
Dl. Vasile: 
Se pare că nimeni nu m-a înţeles. În ceea ce priveşte cabinetele medicale, nu am o 

problemă cu prelungirea. Problema mea este cu predarea contractului de concesiune. 
Medicul X face un contract de concesiune cu primăria, după care îşi vinde pacienţii, şi 
tranzacţionează şi contractul nostru. Nu este normal să tranzacţioneze contractul, să vină 
cu Y de mână, să spună: daţi-i lui că eu mă retrag, mă duc acasă, nu vreau să mai 
profesez. De ce să-i dăm lui Y? Trebuie să creăm o licitaţie. 

D-na Primar: 
Dvs. în principiu aveţi dreptate, dar dacă legea permite, nu văd care este problema. Să 

iei să înnebuneşti 2000 de pacienţi, să zicem la Policlinica din Craioviţa, este un cabinet 
medical. Iese la pensie persoana respectivă. Dacă nu cedează contractul respectiv, poate 
să vină un alt doctor care să aibă deja un protofoliu de 2000 de pacienţi şi să nu mai 
poată să-i preia pe cei care sunt în Craioviţa şi domiciliază în zonă. Adică înnebunim 
nişte oameni. Asta este singura chestiune. Eu nu-i cunosc pe oamenii ăştia, n-am nicio 
treabă cu ei.  

Dl. Vasile: 
Poate să vină un medic tânăr care nu are niciun pacient şi atunci pacienţii se vor duce 

la el. 
D-na Primar: 
Un medic tânăr poate să vină în momentul în care se scot la licitaţie, pentru că se vor 

scoate toate, că o să fim la final de contracte expirate şi în acel moment toate cabinetele 
vor fi scoase şi vor trece printr-o procedură. Adică sunt chestiuni diferite. Una este să se 
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bată toată lumea cu şanse egale la licitaţie şi alta este preluarea unui contract al unui 
medic care este deja pensionat şi cine îi preia cabinetul, e logic să-i preia şi protofoliul de 
asiguraţi. 

Dl. Vasile: 
Am vrut să vorbesc şi la punctele 32 şi 33, cu aceste contracte pe care le prelungim 

continuu şi nu le scoatem la licitaţie, nu am înţeles de ce.  
Dl. viceprimar Daşoveanu: 
Pentru dl. Consilier Vasile, majoritatea, 95% din cei care au cedat contractele de 

concesiune, au fost datorită ieşirii la pensie. Problema asta chiar este în vizorul nostru. În 
fiecare săptămână mă întâlnesc cu dl. Gâlea şi o analizăm pentru că domeniul sănătăţii 
este la mine. Vrem să găsim o soluţie, dar care să stea, în primul rând, din punct de 
vedere legislativ. Se putea face o licitaţie în blinde, dar ar însemna să bulversăm tot ce 
înseamnă serviciul acesta de medici de familie, deci trebuie să ne gândim foarte bine cum 
facem această licitaţie pentru că altfel se poate ajunge în situaţiile pe care le spuneţi dvs. 
Este rodul unui plan şi al unei strategii foarte clare. Nu are rost să ne grăbim şi să greşim.  

D-na Primar: 
Mai vreau să fac o singură observaţie pentru că eram parlamentar când s-a discutat 

legea  cabinetelor medicale în Parlament şi ştiu că s-a pus problema atunci, chiar şi eu am 
ridicat-o, ce se întâmplă, de exemplu, dacă ai o concesiune, era vorba de cabinetele de la 
ţară, dar se poate aplica perfect şi în oraş. Ai o concesiune pentru un cabinet medical, ieşi 
la pensie, nu ai voie să cedezi contractul către un alt medic cu tot cu portofoliul de 
asiguraţi, ce se întâmplă? Tu ai spaţiul şi atunci poţi să-l transformi într-o cârciumă, de 
exemplu. Dacă îl ai în contractul de concesiune luat, până te judeci, până nu ştiu ce, faci 
o cârciumă vreo doi ani liniştit. Din cauza asta a fost posibil din punct de vedere legal 
preluarea lor.  

Dl. Preşedinte: 
Eu zic că dacă în contractul de concesiune este stipulată destinaţia spaţiului, acest 

lucru nu este posibil. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125158/2005  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Kis Magdalena, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena, având ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în 
municipiul Craiova, str.Craioviţa Nouă, bl.160G, ap.1, pentru o perioadă de 5 ani 
şi 4 luni, respectiv până la data de 01.12.2020. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.260/2014. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Vasile).  
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32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.251/2011 încheiat între Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. 
DOBMAN IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.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 prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 încheiat între 

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L., 
pe o perioadă de 2 ani, având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16. 

  Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Şcolii Gimanziale „Mihai Viteazul” Craiova, să 
semneze actul adiţional la contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Şcoala Gimanzială „Mihai 
Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Vasile).  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 

187/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc 
S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.George Enescu-zona bl.39. 
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 contractului de închiriere nr. 187/2005, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 16 mp., aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.George Enescu-zona bl.39, până la data de 
31.10.2019. 

  Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Chiria pentru terenul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1, 
se va stabili conform hotărârilor privind impozitele şi taxele locale,  adoptate în 
acest sens. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003 şi nr.376/2005. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi 
S.C. Corianc 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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Vasile).  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 

unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat 
de Colegiul Naţional „Elena Cuza”, situat în str.Mihai Viteazul, nr.12. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Naţional „Elena Cuza”, în suprafaţă de 15,80 mp., situat 
în str.Mihai Viteazul, nr.12, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii spaţiului identificat la art. 
1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.3-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de 
închiriere a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” 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 contractului cadru pentru constituirea 

dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în favoarea deţinătorilor 
construcţiilor edificate pe acestea. 
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 contractul cadru pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu 

oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie, să semneze 
contractele de superficie cu titlu oneros şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
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Art.3. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros şi 
îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi 
suportate de beneficiarii dreptului de  superficie cu titlu oneros. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Impozite şi Taxe  
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 darea în administrare către Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Iancu 
Jianu, nr.9. 
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 darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a terenului apaţinând 
domeniului public al municipiului Craiova - Grădina Botanică şi a Lacului 
Grădina Botanică, situate în str.Iancu Jianu, nr.9, identificate în anexa care face 
parte din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de protocol încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia pentru 
predarea bunurilor, să încheie şi să semneze protocolul de predare-primire. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local 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. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 

privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului 
Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, după cum urmează: 

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 
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.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Nanu, Marinescu).  
 
 
38. 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 anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova.   
Dl. secretar Mischianu: 
Avem o modificare faţă de proiectul iniţial. Anexa 1 este modificată prin completare 

cu bunuri de la Compania de Apă care au făcut  obiectul  procesului-verbal de recepţie şi 
sunt incluse în domeniul public, iar la anexa 3 au fost anulate unele poziţii. Cu această 
modificare v-aş ruga să fie supusă votului.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot forma modificată. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face 

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

Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  
inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2001, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006, Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.182/2009, Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.97/2015 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
226/2015. 

               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.  
 
 
40. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, de 

către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra 
spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cadrul 
Colegiului Tehnic “Ion Mincu”. 
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 revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, 

de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra 
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spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
165 mp., situat în corpul (C9) Atelier Construcţii din cadrul Colegiului Tehnic 
“Ion Mincu”, din municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9. 

Art.2. Predarea-primirea spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe 
bază de proces verbal încheiat între părţi. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.671/2014 şi, pe cale de consecinţă, se reziliează 
contractul de comodat nr.28/09.02.2015 încheiat între municipiul Craiova şi 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România – Filiala Dolj 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 aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Vânătorii de Munte”. 
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 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Vânătorii de Munte” 
– varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                                                            

2.749,04/2.216,97 mii lei        
             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    2.383,62/1.922,28 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

1. lungime stradă        1.180,47 m 
2. lăţime stradă            5,50 m 
3. lungime trotuare      700 m  
4. lăţimi trotuare          1,00 m 

    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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42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Eroii Sanitari”. 
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 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eroii Sanitari” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                 

2.623,199/2.115,48 mii lei        
             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    2.272,315/1.832,51 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

5. lungime stradă             1.264 m 
6. lăţime stradă                 6,0 m 

   
  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.  
 
 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Carpenului”. 
Dl. Pîrvu: 
Vreau să apreciez acest proiect ca un început pentru că în Bariera Vâlcii sunt multe 

străzi care trebuie reabilitate. M-am edificat asupra proiectului propus pentru str. 
Carpenului şi am de făcut faţă de ceea ce am spus în cadrul şedinţei de comisie, sau să 
atrag atenţia asupra a trei probleme. Pe străzile care pleacă din str. Carpenului către 
centura oraşului s-au executat lucrări de introducere a apei curente. Nu s-au făcut 
racordările de două-trei luni de zile, stau conductele la capăt de stradă, aşa, ridicate în 
sus, cu gropi pe lângă ele şi împietează circulaţia locatarilor. Am luat legătura cu cel care 
execută lucrările, cu societatea comercială şi spuneau că deocamdată sunt alte priorităţi 
decât să facă racordarea. Asta ar fi prima problemă. A doua problemă, când s-au executat 
toate lucrările de canalizare pe toate străzile din Bariera Vâlcii, pământul excavat şi dat 
în plus, a fost depozitat în toate intersecţiile de pe str. Carpenului. Sunt acolo grămezi 
mari de moloz, de pământ sau de ce a fost acolo, care împietează circulaţia, se face noroi 
şi alte asemenea probleme. Aş dori ca în acel proiect propus să se prevadă şi îndepărtarea 
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acestor grămezi de pământ, dacă nu să fie deversate în canal că şi aşa aruncă toată lumea 
în canal tot ceea ce prisoseşte. A treia chestiune: este vorba de faptul că pe un tronson, se 
prevede în proiectul respectiv, nu s-au făcut lucrări de introducere a canalizării şi apei 
curente. Termenul de 4 luni care a fost dat spre aprobarte, cred că nu poate fi îndeplinit 
sau executat având în vedere că pe tronsonul de aproape 500 m lungime între str. Viilor 
şi str. Gârleşti trebuie executată lucrarea aceasta de introducere a canalizării prevăzute de 
altfel în proiect şi a apei curente. Aş dori ca să consider că este un început. La interpelări 
voi aduce în discuţie şi o altă stradă. Despre această stradă şi ziarele locale în speţă, 
Gazeta de Sud, au scris un articol vis a vis de ce se întâmplă. Aş face o observaţie către 
redactorul de la ziar. Se vorbeşte de drumuri ca la ţară. Este o greşeală. La ţară drumurile 
sunt asfaltate. Poate vrem să spunem drumuri ca pe tarlalele din ogoarele de la ţară. 

Dl. Preşedinte: 
Într-o şedinţă de consiliu local este greu de modificat un proiect.  
D-na Primar: 
O să vă răspund la final la partea de interpelări pe ceea ce înseamnă Bariera Vâlcii. O 

să rog să vină şi dl. Roşu în sală pentru că aceste străzi nu au fost încă predate 
municipalităţii ca să putem să începem investiţiile pe ele, de exemplu, Prelungirea Teilor 
care ne-a fost predată, unde există apă şi canalizare, probabil aţi observat că deja o 
asfaltează.  

Dl. Preşedinte: 
Cât de bine intenţionat aţi fi dvs. să ştiţi că într-o şedinţă de consiliu noi nu putem să 

modificăm un proiect. Putem să-l aprobăm sau să-l respingem. Asupra unui proiect se 
poate interveni prin modificarea temei respective. Dar în momentul ăsta noi avem decât 
două opţiuni: ori suntem pentru, ori îl respingem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Carpenului” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                   

7.546,62/6.085,98 mii lei        
             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)      6.611,28/5.331,68 mii  lei  
 

  Durata de realizare          4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

7. lungime stradă        3078 m 
8. lăţime stradă           4,0 m 
9. lungime trotuare     2311 m (tronson 1) şi 120 m (tronson 2) Total: 2431 m 
10. lăţimi trotuare         1,00 m 

    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 
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voturi.  
 
 
44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
centrale termice” la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”. 
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 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrale termice” la 
Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu – opţiunea 2– având următorii 
indicatori tehnico – economici: 
1.Total cheltuieli (cu TVA)                   1.082,458 mii lei         

               din care construcţii montaj (C+M)                                  396,985 mii lei  
   2. Durata de realizare:                                                       3 luni 
   3. Puterea termică instalată:                                              1.900 kw 
   (1 Euro=4,4093 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.  
 
 
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrală termică” la 
Colegiul Naţional „Elena Cuza” 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare centrală termică” la Colegiul Naţional „Elena Cuza” 
Craiova– opţiunea 2– având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        434,156 mii lei         
               din care construcţii montaj (C+M)                                  201,173 mii lei  

   2. Durata de realizare:                                                       3,5 luni 
  (1 Euro=4,4315 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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46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare reţea termică de incintă” 
la Colegiul Naţional „Elena Cuza” 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare reţea termică de incintă” la Colegiul Naţional „Elena Cuza” 
Craiova– opţiunea 1– având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        553,377 mii lei         
               din care construcţii montaj (C+M)                                  480,789 mii lei  

   2. Durata de realizare:                                                       3,5 luni 
  (1 Euro=4,4208 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.  
 
 
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
sistem termic” la Gradiniţa cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”. 
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 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sistem termic” la Gradiniţa 
cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”– opţiunea 2– având următorii 
indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                   375,594 

mii lei         
               din care construcţii montaj (C+M)                                  212,775 mii lei  

   2. Durata de realizare:                                                       3,5 luni 
    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.  
 
 
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
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deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2015 – 2016. 
Dl. Pană: 
Sunt foarte scurt. Este bine că-l aprobăm acum, dar eu de când sunt consilier am tot 

insistat ca asemenea probleme, aşa cum este şi obiceiul românesc, să-ţi faci vara sanie şi 
iarna căruţă, aşa ar trebui ca aceste programe să încercăm să le aprobăm cel mai târziu la 
sfârşitul lunii august. Acum totuşi este bine, am aprobat în octombrie, pentru că se 
întâmplă ceva şi ne găseşte descoperiţi ca de obicei. Este un pas făcut înainte, însă 
reţineţi, altă dată era lege, până la sfârşitul lunii august trebuiau aprobate asemenea 
programe ca să se ştie clar ce şi unde avem de acţionat. O să se spună cu licitaţii. Haideţi 
să le facem din primăvară ca să putem să ajungem la această chestiune.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 
combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015 – 2016, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 
49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca 
modalitate de gestiune pentru activităţile serviciului public de salubrizare în 
judeţul Dolj.   
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 anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru 
delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului 
public de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul  deşeurilor municipale şi 
a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi operarea  staţiei de sortare şi transfer 
Goicea, după cum urmează: 
a) se elimină formularul 5.1- Măsuri privind sănătatea şi securitatea muncii; 
b) îşi încetează efectele art. 14, alin. 1.2 din condiţiile contractuale. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
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50. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul 

Craiova. 
Dl. Albăstroiu: 
Mă bucur că în sfârşit s-a reuşit la anumite străzi care se aflau în domeniul privat să se 

treacă în domeniul public şi să se dea şi denumiri, dar aş vrea să atenţionez că în Bariera 
Vâlcii pe proiectul acesta de utilităţi este o alee pe str. Mălinului care este trecută în 
domeniul public, s-a introdus canalizarea, iar pe cele 16 nu s-a emis autorizaţia. Firma 
lucrând în zonă, am dori ca autorizaţia să fie eliberată în regim de urgenţă ca să poată să 
nu plece de acolo firma respectivă şi să se întoarcă înapoi.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă atribuirea de denumiri de străzi din municipiul Craiova, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea reglementărilor aferente zonei cuprinse între str. Calea 
Severinului, str.Toporaşi şi str.Tineretului din municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor 

aferente zonei cuprinse între str.Calea Severinului, str.Toporaşi şi str.Tineretului 
din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

          Art.3. 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.  
 
 
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconversie funcţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, 
între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconversie funcţională şi 
reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, între Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

          Art.3. 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.  
 
 
 
53. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Preşedinte: 
     Am avut o solicitare din sală, o doamnă care activează în zona civilă să ia cuvântul pe 
subiectul Kozlodui. Dânsa ne-a înaintat un material pe care noi, acum în şedinţă n-am 
apucat să-l consultăm. Este posibil să avem şi întrebări să-i punem doamnei în 
clarificarea acestei iniţiative pe care dânsa o promovează şi părerea mea este că la 
viitoarea şedinţă dânsa va avea posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere. Dorim să 
studiem materialul pe care l-am primit şi care, cu siguranţă, este interesant.  
 S-au înscris la cuvânt d-nii consilieri: Badea, Cherciu, Pîrvu, Toader, Predescu, 
Pană. Propun să închidem lista vorbitorilor. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
 Dl. Badea: 
 D-na primar, mă aşteptam ca pe ordinea de zi să vedem rapoarte de evaluare a 
activităţii managerilor de la instituţiile de cutlură din subordinea primăriei, pentru că se 
apropie perioada de scadenţă a contractelor de manageri, din câte ştiu este pe trei ani, 
deci pe trei ani au fost întocmite în 2012 şi mă aşteptam să le vedem acele rapoarte de 
evaluare, pentru că, din câte ştiu, s-a schimbat legea şi nu ştiu dacă toţi mai îndeplinesc 
condiţiile pentru a continua activitatea. Nu râdeţi pentru că este extrem de important să 
vedeţi că unii nu au studii de specialitate, ceea ce este extrem de important pentru noi să 
fim în legalitate. 

A doua problemă ar fi cea care vizează piaţa din Valea Roşie. Revin cu rugămintea 
de a încerca să o amenajăm pentru a-i da totuşi o faţă mai europeană, pentru că este 
păcat, chiar dacă o parte din teren este proprietate privată, e păcat să avem acolo o zonă 
care este chiar un focar de infecţie. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cherciu: 
 O să mă adresez d-nei primar, odată să-i fac o cauzaţie, anume că o acuz de 
egoism în sensul că în ultima vreme dânsa taie panglici la proiecte aprobate în mandatul 
trecut, foarte bine că o face. De bună parte dintre ele bănuiesc că este şi mândră şi 
mulţumită că am văzut că apar panouri publicitare cu aceste realizări. Dar acuzaţia mea 
de egoism este pentru că a început noul exerciţiu bugetar de fonduri europene şi noi în 
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continuare nu ştim care vor fi proiectele pe care următorul sau următoarea d-nă primar 
vor trebui să le implementeze. Nu ştiu în clipa de faţă, în afara unor zvonuri şi nişte 
declaraţii de care am aflat în presă, dacă există pregătite astfel de proiecte, în ce stadiu 
sunt, pentru că mi s-ar părea normal ca în clipa în care se va deschide sesiunea de 
depunere de fonduri, Craiova să fie printre primele oraşe care fac acest lucru. Acum, ca 
unul care nu am acces la ce se întâmplă, să zic în laboratoarele puterii reprezentate de d-
na primar, nu pot decât să fac supoziţii. Ori astfel de proiecte nu există, sau, dacă există, 
de ce sunt ţinute secrete. La urma urmelor, ar trebui să le dezbatem şi să ştim ca într-
adevăr, să evităm eventuale greşeli care înţeleg că s-au făcut în mandatul trecut. Adică să 
ştim şi noi de acum, să putem discuta ca să nu facem o a doua parcare subterană care nu 
are scară. Să încercăm gestiunea traficului rutier, să îngropăm nişte bucle după care să 
vină un alt proiect care să le dezgroape. Ori cu cât mai devreme vom începe astfel de 
discuţii, eu zic că va fi în interesul tuturor, inclusiv ale următoarelor administraţii care 
vor veni la conducerea Craiovei. Şi îmi permit cu această ocazie chiar să fac nişte 
sugestii. Bănuiesc că planul respectiv de proiecte nu este full, încât poate mai încap şi 
sugestiile mele şi aici mi-a venit ideea pentru că am auzit în proiectele pe care dânsa la 
un moment dat le evoca, iar acum înţeleg că se va şi pune în practică un astfel de proiect, 
anume descongestionarea traficului prin construcţia de pasarele pietonale. Mie personal, 
poate mă înşel, nu sunt de specialitate, dar acest proiect, în opinia mea, este o prostie. Eu 
nu văd cum ai putea cocoţa în mijlocul iernii pe crivăţ, să pui nişte craioveni să se urce la 
4-5 m să traverseze o stradă. Şi aici nu este vorba doar de aspectul estetic ci şi funcţional 
şi de asta spun că de exemplu, şi aici nici măcar nu vreau să-mi aloc paternitatea ideii, 
am văzut pe unde am călătorit cu toţii acele pasaje subterane pietonale. Adică nu înţeleg 
de ce construim pasarele şi nu luăm în calcul construirea de pasaje subterane pietonale în 
toate nodurile critice din Craiova, începând cu intersecţia de la Universitate, dar şi în 
altele. Gândiţi-vă că aceste pasaje subterane pietonale ar avea avantajul că ar putea 
genera în viitor venituri. Ele pot fi dotate cu spaţii comerciale sau spaţii de prestări 
servicii în care primăria, ulterior, din banii de concesiune sau închiriere, ar genera 
venituri. Am rugămintea ca această propunere la care repet, nu ţin la paternitatea ideii, nu 
vreau să spun că am fost eu primul şi conducerea unui oraş nu ţine de concursul de idei, 
ci să facem lucruri temeinice de care cetăţenii Craiovei să beneficieze şi după aceea, într-
adevăr, să nu ne trezim cum se întâmplă acum cu proiecte care descoperim că nu au avut 
scară.  
 Dl. Pîrvu: 
 Două chestiuni şi rugăminţi pentru d-na primar. Una foarte  simplă: din strada 
Toamnei dă o stradă care duce la şcoala nr. 14. Nu sunt prevăzute pe acolo şi nu sunt 
desenate pe asfalt treceri de pietoni şi nici alte elemente de siguranţă. Sunt două treceri 
de pietoni, una la o cârciumă şi una la un magazin, dar acolo pentru elevii care merg la 
şcoală nu există trecere de pietoni marcată.  
 A doua chestiune este legată de str. Viilor. Acum aş vrea să precizez că str. Viilor 
cu ani în urmă a fost racordată la apă, la canalizare, deci cred că este recepţionată. Este 
un dezastru. V-am dat acolo un dosar cu fotografii. Ce probleme se ridică aici? În primul 
rând pe str. Viilor există un cimitir, Roboaica. Foarte greu se ajunge acolo cu alaiul cu 
sicriul. Cei doi preoţi care gestionează biserica de acolo de jos de lângă pod, spun că 
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trebuie să ţină de siciru să nu cadă din carul mortuar, aşa de dificil este transportul pe str. 
Viilor. De asemenea taxiurile refuză să intre pe str. Viilor. Te lasă departe pentru că nu 
vor să circule pe acolo. Într-o zi la nr. 127, căminele de vizitaree au rămas deasupra şi s-a 
spart baia de ulei la o maşină. Am luat legătura cu cineva şi m-a întrebat dacă n-avem 
nevoie de sensuri giratorii şi pe str. Viilor în sensul că lucrările care s-au făcut pe această 
stradă, pietruită cu piatră de râu, n-aş exagera dar piatra ace dimensiunile unei găleţi de 5 
şi de 10 l. Ele s-au afundat, este un dezastru acolo. Rugămintea mea este ca la şedinţa 
viitoare să avem din nou introdus un proiect cu expertiză tehnică şi documentaţie pentru 
refacerea străzii. Nu dorim asfalt, ci doar refacerea străzii cu piatra de râu. 
 Dl. Toader: 
 Şi eu mă adresez cu o rugăminte d-nei primar. Este vorba de zona din Piaţa Gării, 
blocurile turn, asociaţia de locatari nr. 1 Piaţa Gării şi precizez că sunt adrese din partea 
preşedintelui de asociaţie, s-a apelat şi la telefonul cetăţeanului şi totuşi, problemele nu 
sunt rezolvate. Este vorba de parcarea de la blocurile turn, în spatele oficiului poştal din 
Piaţa Gării, lângă punctul termic. Acolo s-au făcut numeroase intervenţii, s-au schimbat 
conducte, s-au făcut reparaţii, mereu rămân improprii de circulat acele alei, inclusiv 
maşina salubrităţii. Dacă acum mai poate ajunge să ia gunoiul menajer, iarna cu siguranţă 
nu mai poate. Nu mai vorbim de locatari. Deci trebuie neapărat făcută o reabilitare acolo, 
mă refer la parcarea din spatele blocurilor. De asemenea, în faţa farmaciilor, tortuarul 
este distrus. De câţiva ani este aşa, este sub nivelul bordurii, nu s-a finalizat o lucrare cu 
ceva ani în urmă şi atunci când plouă, oamenii m,erg pe carosabil pentru că apa se 
scurge, nu poate trece de bordură. A fost acolo şi dl. Radu Preda, şi d-na Filip, şi d-na 
directoare Delia Ciucă. Promisiuni sunt, dar, iată, vine iarna şi mi-e teamă că nu se face, 
o rog pe d-na primar să sprijine locatarii din acea zonă.  
 D-ra Predescu: 
 Două chestiuni le reiterez, de fapt am solicitat de mai mulţi ani acest lucru. În 
legătură cu str. Dimitrie Bolintineanu. Din 2008 a fost trecută în buget această stradă 
pentru lucrările de asfaltare. Ultima dată s-a spus că în momentul în care se reabilitează 
str. Caracal, pentru că dă în strada Caracal, zona de început a străzii, dinspre centru, se va 
face şi această stradă. Au fost terminate de mult lucrările pe str. Caracal şi nu s-a realizat 
nimic pe str. Dimitrie Bolintineanu. Este o stradă relativ centrală care este în continuare 
cu piatră. 
 A doua chestiune priveşte strada Bujorului. În continuare trotuarele de pe str. 
Bujorului sunt numai gropi. Este o stradă care face legătura spre Colegiul Naţional Fraţii 
Buzeşti, pentru mulţi cetăţeni din zonă care merg cu copiii dimineaţa şi trebuie să meargă 
pe partea carosabilă întrucât trotuarul este impracticabil, mai ales în faţa Consulatului 
Italian. De asemeni, a fost reţinută pentru reabilitare dar nu s-au început lucrările de mai 
mult timp. Vă mulţumesc. 
 Dl. Pană: 
 Eu n-am vrut să mai dezbat mult problema privind patinoarul pentru că am vrut să 
fie la interpelări întrucât doresc ca pe perioada sărbătorilor de iarnă centrul vechi să fie, 
într-adevăr, pus în evidenţă şi în valoare. În acest sens, dacă există un program privind 
activarea centrului vechi, adică în sensul aşa cum vara este foarte frumos, oamenii se 
plimbă, au activităţi, aş dori ca pe perioada sărbătorilor întreg centrul vechi, şi iată 
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propunerea mea, că spuneaţi unde se poate amplasa patinoarul, se poate amplasa în faţa 
BancPost-ului, deci există suficient spaţiu acolo unde se poate amplasa. Dacă nu 
amplasaţi acolo, măcar vreau ca centrul vechi să fie viu şi într-adevăr să dea dovadă că 
noi vrem să fie o capitală europeană culturală în anul 2021, aşa cum se întâmplă şi de 
obieci mă duc şi în alte părţi şi văd în alte municipii. Asta referitor la punerea accentului 
pe sărbătorile de iarnă. Deci nu numai iluminat ci el să fie ceva atractiv pentru toţi 
oamenii din Craiova. 
 A doua chestiune, mie data trecută nu mi s-a mai dat cuvântul, nici nu vreau să 
dezbat mult, dar vreau să vă spun, stimaţi colegi, că ne-a trecut glonţul pe lângă ureche, 
Consiliului local, primăriei şi tuturor cetăţenilor în momentul în care ştim că SC Termo a 
intrat în faliment. Ştiu că s-a suspendat această acţiune, un lucru extraordinar de bun. Eu 
am crezut că se lucrează şi este un plan alternativ. În momentul în care am aprobat ADIS 
acum un an şi ceva de zile. Ni s-a spus că acţionează şi că deja facem şi operatorul, adică 
trebuie să lucrăm în paralel. Nu este timpul acum şi nu este cazul să dau sfaturi, dar dacă 
sunt chemat, oricând pot să vin cu idei şi am expertiza necesară în domeniul acesta. Nu 
vreau să mă laud dar poate că sunt printre singurii din această zonă care sunt specialist în 
domeniul energiei electrice, şi cu acte dacă vreţi. Dar revin, atenţie foarte mare la ceea ce 
întreprindem în continuare. Vreau să văd un mod de acţiune cu termene şi 
responsabilităţi cu variante, ce se întâmplă dacă intrăm în faliment. Ce se întâmplă dacă 
scăpăm de faliment, numai aşa putem să ştim. Referitor la Fondul Proprietatea, a fost o 
societate creată artificial de către Statul Român şi tot Statul Român este cel care a impus 
acolo un prag de 20%, dar în acelaşi timp, Statul Român a dat 20%  din toate societăţile 
de energie. Ar fi bine prin cuvântul d-nei primar în calitate de vicepreşedinte şi de partid 
la guvernare, să ia în discuţie această problemă, nu este uşoară şi ea este la nivel de ţară 
pentru că altfel Fondul Proprietatea, o entitate artificial creată şi nu în beneficiul ţării, ne 
va aduce numai şi numai dezavantaje. Sper ca partea finală pe care am spus-o să fie ca 
operatorul ADIS să facă parte dintr-o mare societate de energie care să vină cu fonduri de 
peste 98 milioane lei.  
 Subscriu la ideea colegului Cherciu referitor la pasaje subterane. Nicăieri n-o să 
vedeţi, cu atât mai mult cu cât pe Calea Bucureşti  există firul de contact care are 27 mii 
volţi, să faci asemenea chestiuni, plus faptul că trebuie să faci scări pentru cei care sunt 
handicapaţi. Reţin şi este bine ca studiul privind fluxul de călători în municipiul Craiova 
să fie făcut sau să se aibă în vedere. Un asemenea studiu îţi induce şi îţi impune unde 
necesită, ce necesită şi cum trebuie să acţionăm. Aşa dacă facem la întâmplare, că vrem 
să facem trei pasaje că a zis un domn X, şi eu ştiu şi cine a venit cu propunerea aceasta 
nu este corect şi normal. Numai un studiu privind fluxul de călători în municipiul 
Craiova poate să rezolve o asemenea problemă.  
 D-na Primar: 
 Încerc să vă răspund tuturor. Dl. Badea – referitor la instituţiile de cutlură, când se 
face evaluarea, le expiră timpul ş.a.m.d. S-a făcut evaluarea până acum pentru dl. Toni 
Zamfir, urmează în luna noiembrie dl. Vlad Drăgulescu, restul la primăvară când le 
expiră cei trei ani.  
 În ceea ce priveşte piaţa din Valea Roşie, o să vă răspundă dl. Neagoe, dar nu 
acum, o să vă răspundă la final şi pentru dl. Toader – Piaţa Gării.   



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.10.2015                                                         47                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Domnul Cherciu este foarte stresat că o să fie primar și nu o să aibă proiecte. Nu 
este așa domnule Cherciu? Foarte bine, așa zic și eu, trebuie să fie stresat, dar din alte 
cauze. Şi acum o să vă spun cum este cu proiectele, apropo de cele care s-au făcut, s-au 
lucrat în mandatul trecut. Eu v-am spus și data trecută, proiectele au fost foarte proaste. 
Toate! Vă dau exemplu că le iau pe fiecare în parte și vă spun. Cel mai bun mi s-a părut, 
de exemplu, Aqua Park-ul, dar și acela era prevăzut fără stație de epurare pe care a 
trebuit să o scoatem la licitație separat. Pe mandatul nostru, nu prea s-au mai întâmplat 
lucrurile astea pentru că proiectele respective pe care noi am scos tot ce am scos la 
licitaţie, nu am lăsat firma de proiectare să își bată joc de noi, să ne dea ce proiect vrea și 
nimeni din primărie să nu-l verifice. S-au verificat. De exemplu, când am scos la 
proiectare cele 104 străzi și s-au dus colegii noștri în teren să le verifice, au constatat că 
în proiect erau doar jumătate din cantitățile necesare de material și cu această ocazie le-
am dat înapoi proiectul să-l refacă. Dacă același lucru s-ar fi făcut și în mandatul trecut, 
probabil că lucrările se terminau mai repede și fără atâta stres.  

În ceea ce privește lista proiectelor, cred că numai dvs. nu aţi aflat care sunt 
proiectele, dar, dacă vreţi, vi le citesc pentru că noi am făcut şi conferinţă de presă, le-am 
pus şi pe site, peste tot, toată lumea ar trebui să ştie.  La foarte multe dintre ele am 
început deja să lucrăm, dar am început deja să le refacem pentru că, până la ora actuală 
nu s-au deschis decât două axe de finanțare, care înseamnă reabilitare termică, o axă care 
s-a aplicat și pe ciclul financiar existent și clădiri monument istoric. La clădiri monument 
istoric, de exemplu, noi era pregătiți ca în secunda în care se deschide axa, să avem și 
proiectele. Diferența este însă, că nu ne-am așteptat că ni se va pune o sumă atât de mică 
de bani pentru fiecare proiect în parte. Deci pentru toată Oltenia, axa de finanțare pentru 
clădiri monument istoric este de 24 de milioane de euro. Atenţie! Toată Oltenia. Aici 
intră și biserici, aici intră și celelalte județe, nu numai Craiova. Nicio clădire monument 
nu poate să ducă mai sus de cinci milioane de euro. Noi aveam deja proiectele pregătite, 
pentru Primăria Municipiului Craiova, pentru sediul Palace, pentru Colegiul Carol 
împreună cu Opera Română și toate treceau de cinci milioane de euro, logic. În cinci 
milioane de euro trebuie să ai inclusiv TVA-ul și cheltuielile neeligibile. Deci asta 
înseamnă că proiectul trebuie să se ducă pe undeva pe la trei milioane și ceva de euro și 
atunci a trebuit să chemăm proiectanții din nou ca să încerce să scadă cât mai mult 
valoarea acestor proiecte pentru ca noi să le putem depune pe finanțare europeană. Până 
când nu se deschid axele și nu avem ghidurile, degeaba știm ce proiecte vrem să facem 
pentru că nu putem să le depunem. E logic, nu? În ceea ce privește pasarela vreau să 
spun că și aici eram pregătiți, aşa ne gândeam să arate pasarela de la Piaţa Mare de 
exemplu, aşa arată pe exterior, e prevăzută cu lift ca să stea toată lumea liniștită, şi aşa 
arăta pe interior, dar, veste proastă: nu sunt elegibile pasarelele. Deci, v-ați luat o piatră 
de pe suflet. Mai mult decât atât, nu mai sunt eligibile nici pasajele pentru că au 
considerat de la Uniunea Europeană că, în momentul în care a trecut un ciclu financiar 
unde au fost eligibile aceste pasaje, nu se mai aprobă și pe ciclul financiar următor. Deci, 
ne-am mai luat o grijă, ca să zic așa. Noi ne-am propus ca pe lista următoare de proiecte 
să reabilităm o parte din calea de rulare de tramvai care a rămas nefăcută pe acest ciclu 
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financiar, după cum ştiţi, proiectul nu s-a dus până la capăt, o mare parte a rămas 
nereabilitată. Linia de tramvai are deja 30 de ani și în acea zonă trebuie reabilitată. 
Depoul de tramvaie, la fel reabilitare, PT, DALI, cerere de refinanțare, anexe. Extindere 
sistem de funcționare corelată a semafoarelor din municipiul Craiova unde noi vrem să 
prindem inclusiv camerele de luat vederi pentru partea de save city. Implementarea 
sistemului de stație electrică activă în rețeaua de tramvai din municipiul Craiova, 
creșterea accesibilității zonei urbane pe relația vest-est prin modernizarea de străzi și 
bulevarde, adică exact ceea ce s-a întâmplat cu Caracal, Râului, să ne extindem către 
toate zonele orașului. Pe nord-sud la fel, este un alt proiect. Creşterea accesibilităţii zonei 
urbane pe relaţia nord-est-sud în conexiune cu reţeaua tente prin modernizarea str. Traian 
Lalescu, străpungere Henri Coandă, Potelu, construire pasaj sub traversare calea ferată în 
zona Lăpuș-Argeș Gârleşti,  eram pregătiți să facem acest pasaj, din păcate nu mai este 
eligibil. Fluidizarea traficului rutier și pietonal pe relația est-vest, prin reabilitarea 
pasajului Electroputere, bulevardului Nicolae Titulescu, a străzi Calea Severinului, 
crearea de pasarele pietonale în principalele intersecții rutiere situate pe relația Calea 
București, bulevardul Nicolae Titulescu, după cum v-am spus pasarelele au căzut față de 
ce eram noi pregătiți să facem pentru că nu mai sunt eligibile. Realizarea unei traversări 
rutiere denivelate și a unei pasarele pietonale la intersecția Calea București cu Carol I. 
Construire parcare supraetajată ecologică în zona centrală a municipiului Craiova, adică 
aici, în spatele Primăriei, reabilitare și consolidare sediu Serviciu public de evidența a 
persoanelor, reabilitare și consolidare sediu ansamblul „Maria Tănase”, reabilitare şi 
consolidare Şcoala nr. 1 Obedeanu, realizarea unei traversări pietonale denivelate la 
intersecția Calea București cu strada Sărari, reabilitare castelul de apă de la Făcăi, 
amenajare  şi revitalizare Centru Istoric din municipiul Craiova, etapa a II-a care din 
păcate și aceasta este neeligibilă, considerându-se că dacă s-au dat bani în ciclul financiar 
trecut, nu se mai pot da pentru reabilitare de centre istorice. Noi luasem deja în calcul ca 
să facem zona Piaţa Veche şi zona Unirii, toată zona de case stânga-dreapta care merge 
de pe Brâncuşi până la str. General Dragalina. Amenajare sediu Primăria Municipiului 
Craiova, v-am spus ce s-a întâmplat cu ele, adică deja lucrăm acum ca să le tragem câz 
mai jos ca să putem să le facem. Reabilitare, consolidare Carol I  şi Teatrul de Operă, 
Colegiul Național Elena Cuza, reabilitare corp principal de clădire. Autobuze și tramvaie 
care sunt eligibile, asta este cea mai bună veste, până la urmă și putem să le achiziționăm 
și vreau să vă spun că inclusiv pentru aceste pasarele, inclusiv pentru pasarela pietonală 
pe care o facem împreună cu firma Popeci la ieșirea din oraș este prevăzut lift. Dl. 
Popeci face gratuit pasarela, iar liftul va trebui să-l punem noi pentru persoanele cu 
dezabilităţi, pentru că asta a fost o întrebare care a venit din partea dvs. Deci canalul 
Carpenului, la fel, vrem să-l facem pe fonduri europene, profităm de faptul că este deja 
descoperit, se pot introduce ţevile pentru pluvială acolo şi aici o să intru deja în celelalte 
întrebări, deci suntem pregătiți, domnule Cherciu, și ceva mai bine decât fosta 
administrație. Dumneavoastră spuneți că am tăiat eu panglici. Eu nu am tăiat nici o 
panglică. La pasajul subteran, dacă vă aduceti aminte, eu nici nu am participat la 
inaugurare, la Aqua Parc îl voi invita pe fostul primar, pentru că a fost proiectul lui de 
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suflet, dar vreau să rețineți un lucru: finanțarea am obținut-o eu. Proiectele or fi fost 
gândite de fosta administrație, dar finanțarea la toate proiectele, mai puțin la Aqua Parc, 
am obținut-o eu. 

Dl. Vasile: 
Vă rugăm să fiţi foarte corectă. Există o pancartă în centrul vechi în care spune că 

execuţia a început la câteva zile după ce dvs. v-aţi aşezat pe scaun. 
D-na Primar: 
Centrul vechi vă atrag atenţia că în proporţie de 90% este schimbat. Dvs. aţi avut 

un proiect, am văzut că şi-l asumă şi dl. Mărinică şi dl. Solomon şi toată lumea, dar, 
atenţie!, dacă este să ne luăm după ce presupunea centrul istoric, nu se întâmpla nimic 
major acolo. Am schimbat pavimentul, conductele de canalizare, restul, ce s-a întâmplat 
mai departe, faţadele, toate lucrurile bune. Hai să dăm Cezarului ce este al Cezarului. 
Toate finanţările sunt obţinute pe mandatul meu. Vreau să vă spun că toate 
municipalităţile au avut proiecte, nicio municipalitate în afară de Craiova nu a reuşit să 
atragă atâţia bani. Poate că este şi efotrul meu. În ceea ce priveşte proiectele pe care eu 
mi le asum şi sunt 100% ale mele: spitalul municipal trebuie începută construcţia 
săptămâna viitoare. Vă rog să nu mai interveniţi peste mine. Aveţi minim bun simţ. Eu 
înţeleg că vine campania electorală, dar nu aşa se face. Vorbiţi cu o femeie totuşi. Nu ştiu 
cum faceţi acasă la dvs., dar eu nu vă permit să faceţi aşa. Aşteptaţi să vă răspund la 
interpelare, că nu răspundeam la interpelarea dvs., răspundeam la o altă interpelare, după 
care puteţi să interveniţi să mă întrebaţi ce vreţi şi vă răspund. Cu bunul simţ de care dvs. 
nu sunteţi capabil. Spitalul municipal săptămâna viitoare începe construcţia lui. Suntem 
în finalizare procedură de licitaţie. Până la sfârşitul anului viitor vom avea spital 
municipal nou. Nu l-a promis nici Solomon, nici Mărinică Dincă, nici altcineva în 
campania electorală. Îl fac eu. Stadionul de fotbal, stadionul de atletism, două stadioane, 
la fel sunt proiectele mele 100%. Cartierul chinezesc la fel, este proiectul meu. Nimeni 
nu a vorbit de aşa ceva în campania electorală. Canalul Corniţoiu – casetarea, este 
proiectul meu. De 25 de ani nu l-a făcut nimeni. Dvs. vă referiţi la ce, la asfaltarea a trei 
străzi? La o parcare subterană? La Centrul Multifuncţional şi la cele două pasaje: 
subteran şi suprateran, pe care, vă spun sincer că eu nu le-aş fi făcut. Aş fi folosit banii 
pentru alte lucruri. Sigur că aş fi reabilitat bulevardele. Dar nu la bătaia asta de joc cum a 
fost în proiect, şi să stăm să râmăm trei luni de zile după un fir care era băgat în pământ 
şi care nici măcar nu se mai poate refolosi, dacă tot este să vorbim de ce am moştenit.  

În ceea ce priveşte răspunsul final la întrebarea dvs., dl. Cherciu, aşteptăm 
ghidurile. Proiectele nu se pot face decât când ai ghidul în braţe. Pe axele care s-au 
deschis deja, ştim ce avem de făcut, suntem în grafic, suntem gata. Putem să dăm drumul 
la licitaţie. Pe celelalte, până nu vedem ghidurile nu avem ce să facem.  

Str. Toameni spuneaţi dvs. că este o stradă care duce la şcoală, Viilor. Haideţi să 
vorbim în general despre cart. Bariera Vâlcii. În cartierul Bariera Vâlcii am avut o foarte 
mare problemă pentru că firma care a lucrat canalizarea acolo a intrat în insolvență. Este 
vorba de TMUCB Bucureşti. Ei erau asociaţi cu Mitliv – 70% TMUCB, 30% Mitliv. În 
momentul în care au intrat în insolvență și au fugit efectiv din șantier, a trebuit să găsim 
o soluție legală, astfel încât Mitliv să poată să preia tot ceea ce înseamnă partea de 
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contract. Contractul a fost sublicitat de la început. TMUCB a făcut lucrările cele mai 
ușoare și a lăsat Mitliv-ul să facă lucrările cele mai grele și eu vă spun că Mitliv nu iese 
cu un profit de doi lei din această lucrare. Așteptăm să ni se predea străzile de către 
Compania de Apă ca să putem investi pe ele. Vedeți și dumneavoastră, în Prelungirea 
Teilor care a fost dată către municipalitate pentru că are și apă potabilă și canalizare pe 
ea, noi am început deja să asfaltăm, cred că este gata săptămâna viitoare la început, s-au 
mișcat foarte bine. Noi în general cu contractele noastre ne mișcăm foarte repede. Ce 
ține de Compania de Apă, a fost și ghinionul acesta pe care l-au avut cu intrarea TMUCB 
în insolvență. Pe Carpenului, am cerut încă din primăvară şi toţi de la companie sunt 
martori, că vreau Carpenului prima stradă să mi-o dea ca să pot s-o asfaltez. Cine spune 
acum că le-a spus Olguța să plece de acolo și să lase Carpenului fără branșamente şi fără 
chestiuni de genul ăsta minte. Eu Carpenului o aștept din primăvară să-i dăm drumul 
odată pe ea pentru că este arteră importantă de circulație în acel cartier. Ce se întâmplă la 
ora actuală? Trebuie să se înțepe conducta principală, canalizarea cartierului Bariera 
Vâlcii trebuie să se înțepe în conducta principală și se lucrează, este o modalitate de a 
fora pe sub pământ. Au forat pe sub pământ la 8 metri adâncime pentru că trebuie să se 
înțepe în zona unde trece conducta principală, de la cele două giratorii de pe Păltiniș. 
Acolo trebuie să ajungă canalizarea din Bariera Vâlcii. Până în momentul în care va 
ajunge canalizarea acolo, i-am rugat pe toți locuitorii să nu se branșeze ilegal la rețeaua 
de canalizare, pentru că este logic că ea nefiind funcțională, o să se înfunde. Ce se 
întâmplă pe Viilor, se întâmplă  pentru că cetățenii s-au branșat ilegal la rețea și acum 
normal că refulează canalizarea pe Viilor. Chiar dacă ar fi branșamentele făcute acolo, 
tot nu am putea să asfaltăm pentru că tot timpul refulează canalizarea și atunci noi 
trebuie să așteptăm să se facă racordul la conducta principală ca să putem să intrăm 
acolo. Eu vă garantez că Bariera Vâlcii va fi un cartier de top al municipiului Craiova. 
Va avea canalizare, va avea apă potabilă, va avea asfalt, dar până atunci trebuie să trecem 
prin aceste toate neajunsuri. Spuneți că au pus piatră de râu acolo, păi contractele cum se 
fac? Contructorul care îţi introduce utilităţile, trebuie să-ți refacă strada așa cum a găsit-
o, deci dacă era de pământ, rămâne de pământ, dacă era cu bolovani de râu, ne-o dă cu 
bolovani de râu. Abia după aceea putem să intrăm noi cu asfaltarea, dar nu putem până 
nu se fac toate branșamentele. Să știți că noi ne mișcăm foarte repede când venim cu 
contractele noastre. Și ați văzut pe prelungirea Teilor cât de repede ne-am mișcat. Ce 
ține de acest contract cu Compania de apă, din păcate, este o chestie care ne depășește, 
suntem tot timpul în discuții cu ei, în certuri cu ei pentru că şi aici a fost o situaţie efectiv 
de avarie. Mitliv nu era pregătit să ducă în spate o lucrare atât de mare. Ăsta este 
adevărul. Cu 30% cât au licitat ei, probabil că era foarte bine. 100% este complicat.  

Domnişoara Predescu – str. Dimirie Bolintineanu şi Bujorului trotuare, noi le 
avem în vedere. Probabil că aţi văzut că şi aici la Finanţe şi peste tot am intrat, erau la 
fel, în aceeaşi situaţie. Noi avem o practică: nu ieşim dintr-un cartier până când nu-l 
finalizăm. Au intrat utilajele acolo, nu le scoatem ca să ne ducem pe altă stradă. Şi se 
merge din cvartal în cvartal de blocuri, din stradă în stradă. În momentul în care vom 
ajunge şi la acestea nu este niciun fel de problemă, nu ne-am plâns de bani până acum, 
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dimpotrivă, noi ne-am plâns de un singur lucru. Şi anume că anul trecut nu am putut să 
asfaltăm nici măcar o singură groapă deşi ştiţi foarte bine că aţi aprobat un buget de 400 
miliarde lei vechi. Dacă apucam să asfaltăm cu 400 miliarde lei vechi anul trecut şi mai 
veneam şi anul ăsta cu o sumă similară, la ora actuală nu mai aveam probleme cu 
asfaltarea în oraşul Craiova. Dar efectiv, nu a depins de noi. A fost o contestaţie la 
licitaţie, ne-am dus în instanţă până în luna octombrie la final şi nu am mai avut timp să 
mai asfaltăm nici măcar o groapă.  

Dl. Pană – centrul vechi – nu punem patinoar acolo pentru că acolo facem târgul 
de Crăciun. Cu patinoarul, eu am înţeles ce spuneţi dvs. ce vă deranjează, că este lângă 
fântâna arteziană făcut. Dar am încercat să nu blocăm nici Piaţa Mihai Viteazu pentru că 
este foarte posibil să avem concerte de Revelion, de Crăciun, foarte mari şi atunci piaţa 
trebuie să poată să găzduiască o sumă mare de oameni. Din cauza aceasta am făcut 
patinoarul în jurul fântânii, nu puteam să-l băgăm nici în zona de centru vechi pentru că 
asta la fel ar fi însemnat că nu mai putem să mai organizăm târgul de Crăciun. Noi 
încercăm să-i dăm drumul la finalul lunii noiembrie şi să-l facem mult mai frumos ca anii 
trecuţi când nu am putut să avem nici iluminatul de sărbători festiv aşa cum ni l-am fi 
dorit. S-a făcut cu un miliard de lei vechi. Unii îşi pun prin curte pe la ei luminiţe de 
suma asta nu în tot oraşul. Dar am fost în aceeaşi situaţie, nu am avut contract cu o firmă 
de iluminat şi atunci nu am avut ce să facem, am lucrat pe un buget de avarie. Anul 
acesta însă, va fi totalmente altceva. Vreau să-l rog pe dl. Director să răspundă. 

Dl. Cherciu: 
Legat de răspunsul d-nei primar, vreau să vă spun că este foarte bine că pasarelele 

n-au fost aprobate. Eu îmi menţin părerea că într-un oraş nu erau foarte potrivite. Eu am 
văzut astfel de pasarele doar la traversări de autostrăzi, însă insist pe ideea pasajelor 
subterane. Mi-aţi dat acel argument că n-ar mai fi posibil. Eu cer pasaj subteran pietonal, 
deci nu pasaj rutier în locul acestor pasarele. S-ar putea să existe această diferenţiere. 

Al doilea lucru, afirmaţia dvs. că nu este posibil pe noul exerciţiu să accesezi 
proiecte de pasaje pentru că ai avut, eu m-aş îndoi. Adică eu nu neg că dvs. nu aşa vi s-a 
spus, deci un funcţionar a făcut această afirmaţie, dar refuz să cred că dacă ne-am bate 
pentru impunerea lor chiar cei de la Bruxelles sunt cu capul atât de mare încât să nu 
înţeleagă că este o necesitate pentru acest oraş. 

Dl. Fetoiu: 
Legat de proiectele pe perioada următoare de finanţare, aşa cum a spus şi d-na 

primar, sunt lansate decât două axe specifice pe partea de monumente istorice şi pe 
reabilitare termică, dar deocamdată este doar draft-ul pe poartea de locuinţe. În ceea ce 
priveşte axa 4 pe dezvoltare urbană durabilă la care Primăria Craiova are alocat estimativ 
deocamdată, nu ştim cu exactitate, un buget pentru primii doi ani de zile de aproape 50 
de milioane de euro pe această axă. Urmează să încercăm să finanţăm principalele 
proiecte pe care le avem pe partea de infrastructură şi pe care vi le-a pomenit d-na 
primar. Definitivarea lor ca şi denumire urmează să se facă în urma unui studiu pe care îl 
realiozează firma Serch Corporation. Ei realizează un plan de mobilitate pentru polul de 
creştere Craiova, acesta fiind un document strategic pentru perioada următoare de 
finanţare, alături de strategia integrată de dezvoltare urbană şi în urma proiectelor pe care 
ei ni le propun, noi le-am comunicat ceea ce vrem noi să facem, care sunt obiectivele 
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noastre pe perioada următoare şi ei, în urma analizelor pe care le vor face şi a simulărilor 
în ceea ce priveşte mobilitatea la nivel de poli de creştere ne vor da variantele optime în 
ceea ce priveşte cuplarea obiectivelor noastre în proiecte finanţabile şi în care să obţinem 
punctaje cât mai ridicate.  

Referitor la partea de pasarele, într-adevăr ele nu mai sunt finanţabile în actualul 
ciclu financiar, dar pe partea de poduri rutiere şi pasaje rutiere, acestea să vedem în ce 
măsură vor putea fi incluse în ceea ce avem noi de gând să facem pe perioada următoare, 
în speţă, aşa cum a zis şi d-na primar, ne dorim să facem un pasaj rutier în zona Gârleşti 
care este foarte necesar şi din discuţiile pe care le-am avut cu Serch Corporation se pare 
că şi ei agrează această variantă. S-a constatat că toată zona cart. Bariera Vâlcii cu 
Gârleşti şi Carpenului este lipsită de accesibilitate directă şi are accesibilitate foarte 
slabă. De asemeni, Carpenului au considerat şi ei că este şi va trebui să se constituie într-
o arteră principală de legătură a cartierului şi mai departe, aşa cum v-a spus şi d-na 
primar, sunt câteva proiecte mari pe axele principale ale oraşului  nord-sud, în speţă 
încercăm o legătură mai bună şi o reabilitare a bulevardului Carol I, a relaţiei către sud cu 
str. Simion Bărnuţiu, Unirii pe care încercăm să vedem în ce măsură ar fi posibilă o 
supralărgire a ei în zona Facultăţii de Medicină, Parcul Romanescu şi mai departe 
bulevardul Romanescu ca să asigurăm o descărcare mai bună a traficului către zona de 
sud în speţă către DE 79, către Calafat şi pe varianta Bechet. O îmbunătăţire a relaţiei de 
tranzit pe relaţia est-vest, în speţă strada Brestei, continuarea la 4 benzi de circulaţie 
pentru că s-a constatat că există o necesitate de creştere a capacităţii de trafic pe această 
stradă, cu str. Mihai Viteazu şi cu A.I. Cuza, pe care încercăm, de asemenea să o lărgim, 
să încercăm să defiinţăm parcările din zona centrală, deci asta urmează probabil ca o 
politică generală, să se stabilească ce se va întâţmpla cu parcările din zona centrală a 
municipiului Craiova după ce vom finaliza parcarea subterană. Există în intenţia 
munipalităţii varianta de a realiza străpungerea str. Calea Bucureşti în zona Traian 
Lalescu, Henri Coandă cu supralărgirea bucăţii aceea vechi de Humuleşti. O altă variantă 
de legătură pe care le-am transmis-o celor de la serch în vederea realizării în soft-ul lor 
de simulare a traficului este aceea de a realiza o mai bună legătură între zona Rîului pe 
varianta Maria Tănase, Paşcani, fosta stradă a Muncitorului cu ieşire în Făgăraş şi mai 
departe cu ieşire către podul Melineşti. Astea ar fi obiectivele principale mari de pe 
partea de infrastructură rutieră de la care bănuiesc că dl. Consilier Cherciu s-a referit în 
principal aferente axei 4.1 de mobilitate pe revitalizare urbană durabilă.  

Dl. Badea: 
Fiind un răspuns care mi se dă mie, mergând pe principiul că vorbele zboară 

scrisul rămâne, aş dori ca informarea ce vizează piaţa din Valea Roşie să mi se dea în 
scris. Este extrem de important pentru mine pentru că punctele de vedere ale d-lui 
director le-am ascultat în şedinţa trecută şi probabil că ele nu s-au schimbat. 

D-na Primar: 
Sunteţi în campanie dl. Badea. Hotărâţi-vă odată să ştiu şi eu cine este 

contracandidatul. 
Dl. Badea: 
Curioşii au probleme cu sănătatea. N-are rost să fiţi interesată de situaţia noastră, 

ar trebui să fiţi preocupată de situaţia noastră.  
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D-ra Predescu: 
Este corect dacă dl. Badea a solicitat să i se dea răspunsul în scris. Eu îmi aduc 

aminte foarte bine că într-o şedinţă anterioară s-a pus în discuţie această problemă şi 
directorul de la SC Târguri şi Pieţe a răspuns, ca atare răspunsul scris este o problemă 
corectă. Pe de altă parte îi reprezentăm toţi pe cetăţeni şi nu vreau să se înţeleagă că 
astăzi se pune în discuţie problema acestor pasaje subterane de trecere ale cetăţenilor şi 
că aceasta ar fi singura opţiune. Mai sunt şi alte opţiuni în sensul de a nu se crea astfel de 
pasaje care indiferent că sunt supraterane sau subterane oricum îngreunează pentru 
cetăţeni traversarea căii de rulare. În centru, pentru că se pune problema acolo, nu ştiu 
unde s-ar mai face pasaj subteran atâta timp cât în zona Universităţii avem deja un pasaj 
subteran pentru autoturisme, ori dacă s-ar mai face şi pentru persoane ar însemna alte 
lucrări care ar bloca circulaţia în această zonă. 

D-na Primar: 
Mai fac o scurtă trecere în revistă. Şi eu sunt de acord cu dvs. că este dificil să 

înnebuneşti iar oraşul ăsta câte un an, doi ani de zile, ca să creezi în mijlocul intersecţiei 
tot felul de găuri şi de şantiere în lucru şi din cauza asta mi s-a părut o variantă totuşi mai 
bună ca să facem pasarelele pietonale, dar degeaba discutăm acum că nu sunt eligibile. 
Poate dacă vrem să le facem pe fonduri de la bugetul local, atunci va trebui să avem o cu 
totul altă discuţie. Însă vreau să vă mai spun un lucru. La ADR este în lucru un studiu de 
trafic pentru municipiul Craiova. Am avut discuţii cu ei. Eu mă opun totalmente faţă de 
formula în care ar trebui el să iasă pentru că ar însemna să blocăm oraşul complet dacă 
studiul iese aşa cel puţin cum mi l-au prezentat mie cei de la firma care a câştigat 
licitaţia. Oraşul Craiova dintre oraşele care au fost monitorizate, inclusiv Iaşi, Ploieşti, 
deci oraşe de mărimea noastră, are cel mai mare grad de motorizare, deci cel mai mare 
număr de maşini raportat la mia de locuitori şi asta vedem. Este un oraş vechi care nu a 
fost foarte bine sistematizat, cu străzi foarte largi şi asta iarăşi vedem în trafic că este o 
nebunie şi ei veniseră cu varianta 80 km de piste de biciclete şi eu m-am speriat. Pentru 
că am întrebat unde au găsit ei 80 km de piste de biciclete că asta înseamnă că luăm 
jumătate din trotuarele din oraş sau de pe stradă de undeva. Şi mai veniseră cu o variantă 
în care pe A.I. Cuza de exemplu, dar şi pe alte multe străzi să fie o bandă special 
destinată autobuzelor. Şi iarăşi mi s-a părut o megaprostie când am auzit. Asta înseamnă 
că pe A.I. Cuza de exemplu, blocăm o bandă doar pentru autobuze şi nu mai merge 
nimeni pe acolo. Că aşa este în Bucureşti. O fi în Bucureşti, dar în Bucureşti sunt 
bulevardele mult mai mari. Adică vreau să fiţi foarte siguri că toate proiectele care ni se 
pun pe masă, le luăm, le dezbatem întocmai ca să nu mai fie problemele pe care noi le 
avem în implementarea proiectelor trecute. Dacă cineva se apleca cu mai mare atenţie 
asupra proiectelor, nu mai stăteam doi ani la parcarea subterană, nu mai stăteam doi ani 
la linia de tramvai. Dar proiectele au fost recepţionate prost şi, din păcate, am văzut în 
implementarea lor ce înseamnă. Şi încă o dată, ca să fie concludent pentru toată lumea. 
Eu îmi asum proiectele mele, deşi pe celelalte le-am finanţat şi există oraşe din România 
care şi acum aşteaptă finanţarea pe fonduri europene. Întrebaţi la Piteşti, peste tot, 
inclusiv unde sunt primari PSD. Mai bine decât a făcut Craiova că este pe primul loc în 
România la absorbţia de fonduri europene, nu se poate. Proiectele mele, ca să ne 
înţelegem: stadionul de fotbal, stadionul de atletism, spitalul care o să vedeţi că o să se 
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construiască. 
Dl. Badea: 
Aţi început campania electorală, d-na primar? 
D-na Primar: 
Ca să se ştie că tot îl aud pe la diverse televiziuni. Dar nu vreţi să mă lăsaţi şi dvs. 

să vorbesc că aveţi o atitudine foarte proastă la partidul dvs., probabil că femeile din 
partidul dvs. nu prea reuşesc să deschidă gura. 

Dl. Badea: 
Nu vă mai victimizaţi. Nu încercaţi să jucaţi cu noi rolul femeii care este atacată. 

Noi nu vă atacăm pe dvs. 
D-na Primar: 
Vă spun că dvs. aţi intervenit peste mine când nu era cazul. 
Dl. Badea: 
De ce le repetaţi? Acum cinci minute aţi spus realizările dvs. Este suficient o dată 

să ni le spuneţi. 
D-na Primar: 
Pentru că  nu le-am terminat. Dacă nu ieşiţi în oraş să le vedeţi înseamnă că trebuie 

să vă păuneţi ochelari. Vreau să mai fac o singură precizare. Şi parcul Nicolae 
Romanescu pentru că v-am auzit că este proiect moştenit, este tot proiectul meu 100%.  

Dl. Vasile: 
Îmi cer scuze dacă am fost nepoliticos şi am intervenit peste dvs. Impoliteţea nu 

mă caracterizează, dar nu este prima dată când spuneţi că toate proiectele fostei 
administraţii au fost greşite sau proaste. Din punctul meu de vedere, nu este vorba aşa 
cum aţi adus în discuţie, de Antonie Solomon, de Mărinică Dincă, de consiliul local.Sunt 
colegi care sunt şi acum în executiv, sunt colegi care s-au zbătut mult pentru acele sute 
de milioane de euro, sunt proiecte cu o finanţare de 2-3% şi nu de 75% cum o să fie la 
parcul Romanescu, nu cred că puteţi să spuneţi ceva greşit despre cele 9 bulevarde 
principale: Tineretului, Amaradia, Caracal, Olteniei. Cred că ar fi corect din partea dvs. 
şi credeţi-mă că v-aş aprecia mult mai mult. Da, Domne, au avut proiecte şi bune, 
Centrul Multifuncţional, folosit la toate evenimentele importante regionale, de la diferite 
partide. Sigur, am preluat aceste proiecte, le-am îmbunătăţit, pe mandatul meu nu au fost 
axe deschise, dar nu aşa cum procedaţi dvs., toate proiectele au fost greşite, nu a fost 
absolut nimic bun, centrul istoric îmi aparţine, pentru că semnătura este pe 15 iunie, d-na 
primar, şi alegerile au fost pe 10 iunie şi dacă vreţi să discutăm cu acte şi cu hârtii, 
haideţi să scoatem contractele, cererile şi contractele de finanţare şi de execuţie. Nu 
puteţi să ne spuneţi nouă că centrul istoric a fost modificat 90% din proiect, pentru că în 
momentul în care un proiect este finanţat, aprobat, se începe execuţia şi dvs. deveniţi 
primar şi schimbaţi în timpul execuţiei 90% din proiect, cred că este destul de complicat. 
Eu ştiu proiectul, noi am lucrat la el, l-am aprobat, sunt exact cum aţi spus dvs., tot ce 
înseamnă reţele subterane, tot ceea ce înseamnă paviment, inclusiv statui şi spaţii verzi. 
Nu puteţi să vă lăudaţi cu faţadele pentru că au făcut proprietarii pe banii dânşilor. Adică 
aş dori mai multă decenţă şi corectitudine din partea dvs. pentru a ne câştiga şi nouă 
respectul. Vă mulţumesc frumos. 

D-na Primar: 
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Vă mulţumesc, o să vă şi răspund. Aşa este, nu toate proiectele au fost proaste, 
unele au fost foarte proaste. Chiar aşa este. Să nu prevezi staţie de epurare la Aqua Parc 
care este cel mai bun, atenţie. Ăla se vede că a fost piesa de rezistenţă a fostului primar şi 
că şi l-a dorit foarte mult. Bănuiesc că s-a uitat ceva mai atent la el. Dar şi acolo, să n-ai 
staţia de epurare, pentru Dumnezeu, unde arunci apa. Numai un exemplu. Calea 
Bucureşti – râmăm toată Calea Bucureşti ca să scoatem un fir. Păi nu puteam să lăsăm 
firul ăla acolo şi să nu mai râmăm după el? A trebuit să râmăm după el că aşa era în 
proiect. La Râului nu vă mai spun ce am păţit în implementarea proiectului tot pentru că 
a fost greşit şi fost făcut, cu casetele alea de acolo, o nenorocire. De câte ori venea ploaia 
trebuia să oprim şantierul că se luau casetele cu totul. Dar nu vi le mai spun că nu vreau 
să mă plâng. În ceea ce priveşte centrul vechi, da, 90% nu are nicio legătură cu ceea ce 
este în proiect. Ceea ce vedeţi dvs. pe stradă, pentru că în proiect au gândit pavimentul, 
camerele de luat vederi, ţevile, conductele, dar centrul vechi nu înseamnă asta, centrul 
vechi înseamnă şi faţadele refăcute, au fost refăcute, este adevărat, de proprietari cu 
urbaniştii noştri, stând de vorbă cu ei, spunându-le cum trebuie să arate, picturile, statuile 
le-am ales eu, să ştiţi şi cu o comisie de concurs de încă 4 persoane. Adică hai să dăm 
Cezarului ce este al Cezarului. Eu înţeleg că dl. Mărinică Dincă vrea şi el un proiect, este 
foarte bine că s-au gândit la reabilitarea centrului vechi dinainte. Sunt proiecte care s-au 
gândit de pe vremea lui Ceauşescu şi nu s-au pus în aplicare. Sunt proiecte în toată ţara, 
toate sertarele primarilor sunt pline de proiecte, problema este cum găseşti finanţarea. 
Acum, de exemplu, la Piteşti, abia aşteaptă finanţarea. E clar că nu mai are timp să vină 
ca să termine proiectele.  

Dl. Vasile: 
Aţi semnat dvs. contractul de finanţare pentru centrul vechi? 
D-na Primar: 
Încă o dată vă spun, centrul vechi ce a fost în proiect nu are legătură cu ce vedeţi 

dvs. pe stradă foarte mare. Dvs. vedeţi pavimentul şi atât. N-are legătură cine a adus 
finanţarea. 90% în centrul vechi este altceva decât finanţarea pe fonduri europene. Eu 
ştiu că vă place să vi-l asumaţi, că este frumos, dar ăla este gândit în cel mai mic detaliu. 
Până şi cutiile cum au fost pictate ele, de utilităţi, sunt gândite de altcineva decât a fost 
proiectul. Eu n-am nimic împotrivă să vă asumaţi ce este al dvs. dar lăsaţi-ne cu ce am 
muncit şi noi să fie al nostru. 

D-ra Predescu: 
O parte dintre noi am fost în vechiul consiliu şi ştim foarte bine ce am aprobat. 

Sunt foarte foarte multe lucruri care sunt diferite, distincte, în plus faţă de ceea ce am 
aprobat. Eram la această masă când dl. Mărinică Dincă a venit cu un ipad ne-a arătat 
nişte desene care au rulat pe acel ipad şi era cu totul altfel proiectul şi mult mai sumar 
faţă de ceea ce s-a realizat în timp. Inclusiv problema că au fost puşi de acord nişte 
particulari care nu aveau nicio obligaţie pentru că este o chestiune pe care şi eu am 
discutat-o în mandatul trecut. Am arătat că trebuie creată o armonie între ceea ce se 
realizează şi ceea ce există deja şi trebuie arminizate imobilele care sunt în acest teritoriu 
cu restul ceea ce se face, cu pavimentul, cu ce se mai realiza şi mi s-a spus că nu se poate 
că nu există soluţii legale. Avem memoria, cei care au fost în consiliul trecut, ce am 
discutat, ce ni s-a spus, ce s-a hotărât atunci şi ce s-a făcut între timp. Cred că putem 
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încheia această discuţie. 
Dl. Badea: 
Dvs. aţi dat tonul la această şuetă prin acuzele vis a vis de noi. Noi vă respectăm şi 

vă stimăm şi apreciem meritele dvs. în îndeplinirea anumitor proiecte pe care dvs. le-aţi 
pus înainte. Ca o recunoaştere, eu vă fac interpelarea să spuneţi a treia oară reuşitele dvs. 
pentru a le inocula craiovenilor mai bine în percepţie. 

D-na Primar: 
Nu ştiam că sunteţi atât de greu de cap, dar vă promit că vi le dau scris ca să nu vă 

mai chinuiesc. 
Dl. Preşedinte: 
Avem următoarea problemă. Doamna care a solicitat cuvântul înainte şi pe care eu 

am invitat-o să ia cuvântul luna viitoare cu aceeaşi ocazie pentru că doream să studiem 
materialul prezentat, dumneaei spune că materialul nu are nicio legătură cu ceea ce vrea 
să susţină în faţa plenului şi având în vedere că noi am închis lista vorbitorilor, vă propun 
să votăm redeschiderea acestei liste ca să avem posibilitatea să-i dăm cuvântul doamnei. 
Cine este de acord, ca în ciuda faptului că lista a fost închisă, să îi pemitem doamnei să ia 
cuvântul? Cine este pentru? Votat cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Nu mai avem 
cvorum pentru a discuta. Sunt 14 consilieri prezenţi în sală. 

 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 29.10.2015. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
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