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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 2 consilieri absenţi motivat (dl. Badea, dl. Pană) şi 2 
consilieri întârzie (dl. Vasile, dl. Ştefănescu). Sedinţa este statutar constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările.  
          Daţi-mi voie să vă prezint controlul de legalitate pentru şedinţele anterioare 
exercitat de către Prefectul Judeţului Dolj. Şedinţa ordinară din 28.01.2016 – hotărâri 
legale – 27, rest pentru care nu se exercitase controlul de legalitate. Şedinţa extraordinară 
din 02.02.2016 – hotărâri legale 13 din cele aprobate. Şedinţa extraordinară din 
08.02.2016 – control de legalitate pentru 8 hotărâri, şedinţa ordinară din 25.02.2016 – 
hotărâri adoptate 35, toate temeinice şi legale. Şedinţa extraordinară din 22.03.2016 – 
hotărâri adoptate 3, toate temeinice şi legale şi şedinţa extraordinară din 23.03.2016, 
hotărâri adoptate – 1 temeinică şi legală. Daţi-mi voie să vă supun votului procesele-
verbale pentru şedinţele sus menţionate. Cine este pentru procesele verbale şi controlul 
de legalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-nei consilier Gheorghiţă Vasilica pentru a prelua conducerea şedinţei 
de astăzi. 

  Dl. Preşedinte: 
       Prin dispoziţia nr. 2412/25.03.2016, 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 31.03.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru 
polul de creştere Craiova. 
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3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 31.03.2016. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al municipiului Craiova 
în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Termo Craiova S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 
Craiova, pentru anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru 
anul 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor 
Craiova. 

17. 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 aprilie 2016. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente 
transportului public de persoane prin curse regulate efectuate de către R.A.T. SRL.                    

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121269/2008 şi nr.121277/2008. 

22. 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. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitru Elena, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru Elena. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35712/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Burada Vivi-Cornelia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Vivi-Cornelia. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35715/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Zbarcea Silvia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zbarcea Silvia. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38419/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Delureanu Roxana-
Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Delureanu Roxana-
Ancuţa. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39001/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Oprea Sidonia-Edi, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Oprea Sidonia-Edi. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie 
şi prestări servicii. 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 
nr.20T/2001  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex 
S.R.L. şi nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Farmimpex S.R.L. 

30. Proiect de hotărăre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, situate în 
municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseşti, nr.3.                                             

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Colegiul Tehnic Energetic Craiova, situate în municipiul Craiova, 
str.Amaradia, nr.59. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.344. 
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33. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării. 

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

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.329/2015 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Apel 
Craiova, a unei părţi din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1.  

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.28/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii. 

38. Întrebări şi interpelări. 
 

Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016;  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2016;  
 
     Şedinţa are 38 de puncte pe ordinea de zi, din care punctele 28, 30, 31, 32 sunt retrase 
şi 2 puncte peste ordinea de zi. Vă propun să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? 

Dl. Cilibiu: 
     Dragi colegi, vreau să fac o destăinuire şi vreau să vă spun că, dacă a încerca să 
înfrumuseţezi oraşul şi să faci lucruri minunate pentru cetăţeni este infracţiune, dacă a 
atrage sponsorizări de la persoane cu potenţial financiar pentru oraş şi nu pentru însuşirea 
de bunuri în scop  personal este o altă infracţiune, vreau să vă spun că mă declar uimit de 
situaţia în care se află primarul nostru, Lia Olguţa Vasilescu, iar astăzi, nu contează 
mesajul, astăzi consider că suntem într-o situaţie în care nu putem să trecem cu vederea 
ce se întâmplă, iar eu, Mihai Cilibiu, chiar dacă reprezint un alt partid decât partidul care 
a propulsat-o, chiar dacă gestul meu poate fi o picătură într-un ocean, în semn de 
solidaritate cu primarul Lia Olguţa Vasilescu, cu omul Lia Olguţa Vasilescu, începând 
din acest moment îmi dau demisia. Vă mulţumesc.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Ne cerem scuze, numai că este o chestiune prealabilă de care trebuie să luăm act. 
Lăsaţi-mă să verific regulamentul de organizare şi Legea nr. 393/2004.  
     D-na Preşedinte: 
     Înainte să dau citire primului punct de pe ordinea de zi, am să vă rog ca intervenţiile 
dvs. să se refere strict la proiectele de pe ordinea de zi, fără divagări de la subiecte, ca să 
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fim cât mai operativi. Suntem aici un organ administrativ care ne-am adunat să votăm 
nişte proiecte de ordin administrativ.  
     Ordinea de zi s-a votat înainte de demisia d-lui Cilibiu. Nu s-a votat? Atunci reluăm 
votul pentru ordinea de zi în care am menţionat 38 de puncte pe ordinea de zi, din care 4 
puncte au fost retrase, 28, 30, 31 şi 32 şi 2 puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru 
ordinea de zi? 
     Dl. Ştefârţă: 
     Am trei puncte pentru care mă mir că au fost scoase de pe ordinea de zi. Esrte vorba 
de punctele 30, 31 şi 32. Urma să aprobăm scoaterea la licitaţie publică pentru închirierea 
unor spaţii comerciale la nişte şcoli. La 2 din aceste şcoli sunt membru în consiliul de 
administraţie. Vă spun că ei de vreun an de zile stăruie să obţină un asemenea proiect de 
hotărâre aprobat în consiliu pentru că au spaţii comerciale în incinta lor, sunt spaţii cvare 
le aduc venituri şi pentru care nu pot să prelungească sau să scoată iarăşi la licitaţie. Îl 
întreb pe dl. secretar şi pe dl. viceprimar dacă n-am putea aceste puncte, 30, 31, 32 să le 
reintroducem pe ordinea de zi. La noi la comisia de urbanism s-a dat aviz favorabil. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Le-am anunţat retrase încă din cadrul comisiilor. Necesită verificare în teren. Este 
vorba de cele trei comisii pe care le-am avut miercuri.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Îi mai amânăm încă o lună. La câte luni i-am amânat, mai merge. 
     Dl. Socoteanu: 
     Din păcate, regulamentul nu ne permite să reintroducem astăzi pe ordinea de zi. 
Comisia V, juridică, pe care noi am ţinut-o ieri, nu a analizat aceste puncte, astfel că nu 
îndeplinim condiţiile de legalitate pentru a le discuta astăzi.  
     D-ra Predescu: 
     Este o chestiune de legalitate. Ordinea de zi porneşte cu punctele care sunt propuse de 
executiv. Consilierii pot iniţia în nume propriu pe ordinea de zi proiecte de hotărâri în 
măsura în care avem o treime dintre aceştia, adică 9. Trebuie să fie 9 consilieri şi înaintea 
şedinţei de astăzi care să-şi fi exprimat în scris intenţia de a menţine pe ordinea de zi cele 
trei puncte retrase. Aceasta este chestiunea de legalitate. 
     D-na Preşedinte: 
     Supun la vot ordinea de zi în forma propusă de executiv. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.     
     Dl. secretar Mischianu: 

      Cer şi eu cuvântul. Dată fiind demisia d-lui consilier Cilibiu, daţi-mi voie să dau citire 
articolului 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali: „Consilierii locali şi 
consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, respectiv 
preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului 
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.” Pe cale de 
consecinţă, vă rog să daţi eficienţă acestui articol şi să declarăm vacant locul de consilier. 
     D-na Preşedinte: 
     Cine este pentru a declara vacant acest loc perin demisia d-lui Cilibiu? Se supune la 
vot. Pentru luna viitoare vom avea un proiect pe ordinea de zi pentru a lua act. 
     Dl. secretar Mischianu: 
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     Acum se face hotărârea de consiliu prin care se ia act. 
     D-ra Predescu: 
     În aceste condiţii înţeleg că este un raport din partea executivului? Atunci trebuie trecut 
pe ordinea de zi pentru că este un punct distinct şi în aceste condiţii el se lasă la sfârşitul 
şedinţei pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului. Cred că este corect pentru că dacă 
am votat ordinea de zi, trebuia să votăm şi cu această chestiune.    
     Dl. secretar Mischianu: 
     A fost elementul de surpriză pentru toată lumea după ce s-a votat ordinea de zi dl. 
consilier a anunţat că-şi prezintă demisia.  
     D-ra Predescu: 
     Textul îl avem. În aceste condiţii se supune  suplimentarea ordinei de zi şi cu acest 
proiect. Este un proiect peste ordinea de zi. Ca atare, el trebuie trecut pe ordinea de zi şi 
discutăm la votul asupra ordinei de zi. Asta a fost intervenţia mea. Este un lucru 
intempestiv, intervine în timpul şedinţei. Este articolul 10, dar pentru a-l vota, îl trecem la 
puncte peste ordinea de zi. Nu ştiu dacă el a fost supus votului la punctele peste ordinea de 
zi. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     În atare situaţie facem aplicabilitate lui 82 alin. 3 din regulamentul de organizare şi 
funcţionare al consiliului local, privind suplimentarea ordinei de zi şi se aprobă cu votul 
majorităţii consilierilor în funcţie.  
     D-na Preşedinte: 
     În consecinţă o să propun suplimentarea punctelor de pe ordinea de zi cu declararea 
postului de consilier rămas vacant după demisia d-lui consilier Cilibiu. Cine este pentru 
suplimentarea ordinei de zi?  
     Dl. Albăstroiu: 
     Înainte de vot eu vreau să întreb cine propune suplimentarea ordinei de zi în lipsa 
primarului, că ordinea de zi este făcută de primar. Iniţiativa de la cine pleacă?  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Albăstroiu, pentru că este vorba de o demisie a 
unui consilier local. Şi aşa zice articolul 10 raportat la 82 alin. 3 din regulamentul de 
organizare şi funcţionare. Deci temeiul legal al suplimentării îl reprezintă art. 10 din Legea 
393/2004 privind statutul aleşilor locali şi art. 82 alin. 3 din regulamentul de organizare şi 
funcţionare la care am făcut trimitere mai înainte.  
     D-na Preşedinte: 
     Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Votat cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
(Nicoli) şi 1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

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

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru 
polul de creştere Craiova. 
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3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 31.03.2016. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al municipiului Craiova 
în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Termo Craiova S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 
Craiova, pentru anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru 
anul 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor 
Craiova. 

17. 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 aprilie 2016. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente 
transportului public de persoane prin curse regulate efectuate de către R.A.T. SRL.                    

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121269/2008 şi nr.121277/2008. 

22. 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. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitru Elena, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru Elena. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35712/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Burada Vivi-Cornelia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Vivi-Cornelia. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35715/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Zbarcea Silvia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zbarcea Silvia. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38419/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Delureanu Roxana-
Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Delureanu Roxana-
Ancuţa. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39001/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Oprea Sidonia-Edi, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Oprea Sidonia-Edi. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 
nr.20T/2001  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex 
S.R.L. şi nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Farmimpex S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării. 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.329/2015 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Apel 
Craiova, a unei părţi din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1.  

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.28/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii. 

34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016;  
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35.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2016;  

36. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie a d-lui consilier Cilibiu 
Mihai din consiliul local al municipiului  Craiova. 

37. Întrebări şi interpelări. 
 
 

     
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi 
de mediu a municipiului Craiova, în anul 2015. 
Dl. Florescu: 

     N-am reţinut momentul în care s-a votat ordinea de zi, dar, dacă s-a intrat în punctul 
1, atunci eu solicit amânarea sau scoaterea de pe ordinea de zi a acestei şedinţe a 
punctului 1 şi reintroducerea lui după ce doamna primar va fi prezentă şi îşi va putea 
susţine raportul de activitate.  
     Solicit scoaterea de pe ordinea de zi până la momentul când d-na primar va fi în 
Craiova şi îşi va putea susţine raportul de activitate. Vă rog să supuneţi la vot propunerea 
mea. 
     Dl. Socoteanu: 
     Nu ştiu dacă este de apanajul nostru, al consilierilor, să scoatem de pe ordinea de zi 
proiecte. Haideţi să citim regulamentul. Noi votăm pentru sau împotrivă. Nu noi facem 
ordinea de zi. Dl. secretar, lămuriţi-ne pe toţi în această chestiune ca să ştim ce votăm. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Aşa cum v-am spus şi în comisiile de specialitate, raportul primarului este în 
exclusivitate al acestuia ca reprezentând executivul. Dvs. aveţi posibilitatea să aduceţi 
comentarii şi să aduceţi întrebări şi interpelări pe marginea acestui proiect. Atât. Nu este 
supus votului, nu se retrage, nu se comprimă sub aspectul conţinutului. 
     D-na Preşedinte: 
     Conform regulamentului, acest raport nu se votează, se ia doar act de el. Dacă sunt 
discuţii, am să vă rog să luaţi cuvântul, dacă nu, trecem mai departe. 
 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă 

pentru polul de creştere Craiova. 
Dl. Toader: 

     Voi avea un punct de vedere personal în sensul că s-a făcut o dezbatere publică a 
acestui plan de mobilitate, am avut o intervenţie, o propunere. Pe fond, apreciez munca 
celor care au făcut acest plan de fluidizare şi de coordonare  a traficului, şi pietonal şi de 
tot felul de vehicule în zona metropolitană. Eu am ridicat problema căilor de acces în 
exterior, şi din exterior către zona polul de dezvoltare Craiova. Mi se pare de neconceput 
să acceptăm ceea ce se menţine în forma finală a programului ca în 2030 să avem 
aceleaşi căi, aceleaşi drumuri de acces spre toată zona şi de ieşire din această zonă. O 
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dezvoltare economică şi socială a zonei este de neconceput fără o infrastructură adecvată. 
Dacă nu autostradă, măcar drumuri rapide. Avem Dunărea la câteva zeci de kilometri de 
noi. Avem autostrada culoarul IV care se va finaliza de la Curtici până la Constanţa, este 
culoar european, se va face şi tronsonul Sibiu – Piteşti, iar noi nu ne propunem ca în 
2030 să fim conectaţi cu un drum rapid către Dunăre şi cu măcar un drum rapid către 
Piteşti. Circulând de aici până la Piteşti pe un singur fir de circulaţie, acum este aproape 
imposibil, în 2030 cred că va trebui să circulăm suprapus. Cred că va fi chiar imposibil. 
Am sugerat să ne propună măcar aşa ceva şi pe de altă parte nu este vorba doar de un 
deziderat. Am spus şi atunci. Este o obligaţie a Guvernului României, când a venit Ford 
aici, dl. Tăriceanu era prim-ministru, acum este preşedintele Senatului. Când a venit din 
nou la noi s-a angajat pentru ca Ford să vină la noi în oraş, a angajat construirea unui 
drum rapid Craiova - Piteşti  şi un drum rapid Craiova – Calafat. Guvernul nu şi-a onorat 
această promisiune. Deci nu este doar un deziderat ci o obligaţie a Guvernului să facă 
acest lucru.  
     Am fost zilele trecute în Bulgaria, ca să nu mai vorbesc de ţările din occident, la Ruse 
unde autostrada de la Ruse în Bulgaria, lângă autostradă platforma industrială este 
intactă. Toate fabricile lor funcţionează pentru că este accesul, este infrastructură. Nu mă 
refer doar la persoane, materiile prime şi produsele finite să circule de la Craiova la 
Piteşti pe serpentinele astea este imposibil. Îmi pare rău că nu s-a ţinut cont şi nici măcar 
nu s-au schiţat repet, nişte căi de acces moderne şi care  să fluidizeze traficul şi să ne dea 
nouă, să permită conectarea Craiovei la infrastructura naţională şi europeană. Din acest 
motiv mă voi abţine la acest punct. 
     Dl. Nicoli: 
     Vreau să spun tuturor colegilor şi este un lucru deja trecut în hârtiile celor care se 
ocupă de dezvoltarea metropolitană, că prin acest plan de mobilitate urbană se va 
introduce strategia referitoare la mobilitatea urbană şi în zona hi tech parc este prevăzută 
o staţie de transfer intermodal, al cărui motor de dezvoltare este hi tech Industry Park 
alături de firma Nexrom care realizează deja vehicule electrice şi constă în realizarea 
reţelei publice de transport cu vehicule alimentate electric. Discutăm de autobuze 
electrice, de o staţie de transfer intermodal acolo unde ştim toţi, în zona Ciprom, astfel 
încât transferul tuturor călătorilor să se facă din orice direcţie în acea stradă, după care 
autobuze electrice să preia cetăţenii şi să-i ducă în zona metropolitană. Centura de Nord a 
oraşului este racordată în proiectul drumului expres Craiova – Piteşti în zona Gherceşti, 
în zona dezbenzinare. Ieşirea vehiculelor din zona de transfer intermodal se va face 
acolo. Este un proiect ambiţios. Eu le mulţumesc celor de la zona metropolitană că l-au 
reţinut în strategie pentru că realizarea transportului electric cu autobuze electrice 
alimentate cu baterii litiu ion din staţii de încărcare este un obiectiv de 80 milioane de 
euro, putem să-l facem, avem ştiinţa de carte necesară realizării vehiculelor electrice şi 
strategia aceasta de dezvoltare durabilă vine să spună: da, la Craiova vom produce 
autobuze electrice pentru a transporta persoanele în zona metropolitană şi avem ieşire din 
centuri pe drumuri expres la care, cu toţii, ca oameni politici, trebuie să acţionăm pentru 
a-l face. Craiova – Piteşti este mai mult decât o necesitate. Vă mulţumesc. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
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     Mulţumim, dl. Nicoli, pentru informaţii. Sunt foarte importante. Faţă de ce a spus dl. 
consilier Toader, sunt cu totul şi cu totul de acord. Nu ştiu dacă planul de mobilitate, şi în 
sală este dl. Cosmin Vasile care s-a ocupat din partea zonei metropolitane de această 
lucrare, să ne dea câteva explicaţii dacă planul de mobilitate poate să cuprindă şi lucruri 
în afara zonei metropolitane, în speţă cele care se referă la structurile Guvernului care fac 
astfel de lucrări, Compania Naţională de Investiţii sau a Drumurilor ş.a.m.d. 
     Dl. Cosmin Vasile: 
     Bună ziua. Într-adevăr, noi am reţinut propunerile d-lui consilier. Planul de mobilitate 
urbană durabilă se referă la scenarii, la o strategie strict pe polul de creştere Craiova. Nu 
putem să prevedem construcţia de drumuri expres, autostrăzi, fiind de competenţa 
Guvernului, însă planul de mobilitate a fost corelat cu masterplanul naţional de transport 
întocmai. Dacă masterplanul pe viitor se va modifica, vor apărea posibilităţi de drum 
expres spre Calafat, spre Piteşti. Planul este perfectibil, putem oricând funcţie de 
scenariile pe care le avem, prin softul şi programul de transport pe care îl are primăria 
actual, să modificăm, să prevedem şi căi de acces şi căi de preluare a ce se varsă din 
autostrăzi sau drumuri expres. Acum este corelat, cum am spus, cu masterplanul naţional 
de transport. Nu e de competenţa noastră să putem schimba masterplanul de transport. 
Într-adevăr, am făcut şi noi, ca şi Primăria Craiova, ca şi toate instituţiile şi foarte multe 
persoane interesate, mulţi oameni politici din judeţ, au făcut propuneri şi pentru drumuri 
expres şi pentru autostradă către Piteşti şi pentru alte asemenea investiţii, dar noi suntem 
legaţi de strict ce înseamnă accesul în şi dinspre polul de creştere Craiova. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Ceea ce vreau eu să mai completez este faptul că suntem primul consiliu local din ţară 
care aprobăm planul de mobilitate. Toate celelalte oraşe şi municipii sunt în urma nostră 
şi suntem primul municipiu care am pus în aplicare şi lucrăm cu softul de modificare pus 
la dispoziţie de acest plan de mobilitate. O să rog colegii mei din comisia de 
sistematizare, una din comisiile de sistematizare pe care le facem, să fie publică, să 
invităm la fel ca la o dezbatere publică cât mai mulţi cetăţeni şi să vedeţi cum se lucrează 
cu acest soft. Este extraordinar de avantajos. Intotdeauna am pus o problemă şi care a 
venit singură rezolvarea la această problemă cu planul de modilitate. Când discutam 
sensurile unice în oraş, discutam cu ochii  închişi. Fiecare în comisia de sistematizare îşi 
spunea un punct de vedere personal, că ar fi bine de la stânga la dreapta, de la dreapta la 
stânga. Acest soft simulează şi îţi dă evidenţa a tot ce se poate întâmpla. Dacă circuli de 
la stânga la dreapta, cum îţi creşte fluxul de circulaţie pe celelalte străzi, cum îţi scade, 
varianta inversă şi le poţi compara şi în momentul când iei o hotărâre, iei o hotărâre în 
cunoştinţă de cauză pe varianta optimă pe care ţi-o dă softul. Este primul pas pe care l-
am văzut şi care lucrează şi care este un lucru foarte bun. Restul o să ne lovim şi o să ne 
folosim de acest plan de mobilitate în strategia de dezvoltare de care vorbea dl. consilier 
Nicoli. Chiar la această oră se lucrează la strategia de  dezvoltare tot prin grija unui 
proiect făcut de zona metropolitană şi care vizează această strategie. Toate aceste lucruri 
vor sta, şi planul de mobilitate, la baza elaborării PUG-ului şi la baza elaborării 
proiectelor europene viitoare. 
     Dl. Ştefârţă: 
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     Dl. viceprimar, ceea ce spuneţi dvs. este foarte interesant. Aştept ca acest soft să 
schimbe sensul pe una dintre străzile Craiovei. Tare mi-e teamă că până una alta 
sensurile pe străzile noastre vor rămâne aceleaşi şi ăsta va fi un motiv în plus să spunem 
că suntem mai deştepţi decât softul, noi, care judecam după ureche până acum. Aştept să 
vâd cum aplicând această lucrare, acest proiect, vom ajunge, într-adevăr să raţionalizăm 
anumite zone care după părerea mea sunt sufocate la ora asta din vina noastră.  
     D-na Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova, 

prevăzut în anexa 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, 
Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 16 voturi pentru şi 6 
abţineri (Ştefârţă, Florescu, Marinescu, Sas, Albăstroiu, Toader). 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

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

Art.2. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova-dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 
4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 31.03.2016. 
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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 împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
31.03.2016, ora 14.00, ordinea de zi cu privire la modificarea art.5, pct.5.1 
”Activităţi secundare” din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., care va avea următorul conţinut:"Cod CAEN 5629 Alte servicii de 

alimentaţie n.c.a.". 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      

ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Pîrvulescu 
Ionuţ Cosmin şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al municipiului 

Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Termo Craiova S.R.L. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă desemnarea d-nei Boangiu Floricica, consilier juridic în cadrul Direcţiei 

Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, ca reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova 
S.R.L.” 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Magla Dan Iulius, administrator special al S.C. Termo 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2014 şi nr.56/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dna. Boangiu Floricica, dl. Magla Dan Iulius  şi S.C. 
Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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.  
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Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 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 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 

Căminului pentru Persoane Vârstnice 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 organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice 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 Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 

Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul 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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 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 Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, 

pentru anul 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Sas).  
 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016. 
Dl. secretar Mischianu: 

     O chestiune prealabilă. Am anunţat în comisiile de specialitate. O eroare materială 
strecurată între statul de funcţii neexistând corelare între nota de fundamentare şi statul 
de funcţii şi constă în aceea că impiegatul auto, conducătorul autospecialei şi tractoristul 
se transferă de la secţia salubrizare stradală la secţia coloana auto. Aceasta este 
modificarea şi cu această modificare v-aş ruga să fie supus votului. 
     D-na Preşedinte: 
     Cu aceste modificări, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este 
pentru? 
Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 

pentru anul 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dna.Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi dna.Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2016. 
Dl. Nicoli: 

     În comisia juridică am dezbătut şi am solicitat ca în statul de funcţii pentru funcţia de 
şef serviciu resurse umane să se treacă doar studii superioare astfel încât toţi care au 
absolvit cursurile de resurse umane, că sunt jurişti, că sunt economişti, că sunt ingineri 
dar au această calificare, să poată participa la concurs. Niciodată o astfel de funcţie nu 
trebuie dată cu dedicaţie unei anume categorii profesionale. Asta era propunerea, să se 
treacă în statul de funcţii studii superioare. Persoana care întruneşte condiţiile legii, să 
poată fi şef serviciu resurse umane. Mulţumesc. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Trebuie supus la vot amendamentul fiindcă a fost însuşit de către comisia juridică şi 
aceasta este procedura. Supunem la vot amendamentul d-lui consilier Nicoli, al. D-lui 
consilier Socoteanu şi al d-nei consilier Predescu, din comisia juridică. 
     D-na Preşedinte: 
     Supunem la vot acest amendament. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul pe care l-am 
aprobat. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” 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 Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 

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 Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 2 
abţineri (Ştefârţă, Godinel).  
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 

al Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 
Dl. Florescu: 

     Am studiat foarte atent planul de ordine şi siguranţă al municipiului Craiova şi am 
constatat că nu cuprinde nicio măsură antitero. Ştim că România este angrenată cu forţe 
în coaliţia multinaţională antiteroristă. Ştim că unităţi militare din Craiova participă la 
acţiuni militare. Putem fi o ţintă în orice moment, iar noi, Craiova, suntem total 
descoperiţi la acest capitol. Dacă în planul de ordine şi siguranţă nu se poate prinde un 
subcapitol, un capitol, un articol măcar legat de măsurile antitero, atunci propun 
executivului să întocmească un plan separat, un plan diferit de acesta care să cuprindă 
măsuri de luptă antitero. Vă mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
     Ieri în comisia juridică am avut discuţii pe această temă. Într-adevăr, am fost puţin 
luaţi prin surprindere atunci, dar nu şi acum, pentru că am citit în totalitate Legea 
535/2004 astfel cum a fost ea modificată în 2014. ca atare, raportându-ne la legislaţia în 
vigoare privind prevenirea şi combaterea terorismului, la art. 6 din lege avem un sistem 
naţional de prevenire şi combatere a terorismului care este format din mai multe structuri 
printre care ministere, nu le mai dau citire, pentru că sunt expres prevăzute, servicii, 
începând cu Serviciul Român de Informaţii, de Informaţii Externe, Protecţie şi Pază, 
Banca Naţională, Agenţia Naţională de Control al Exporturilor etc., sunt mai multe 
instituţii publice. Toate acestea formează sistemul naţional care este coodronat de un 
centru de coordonare care are în fruntea sa Serviciul Român de Informaţii. În cuprinsul 
legii la mai multe articole se face referire, termenul acesta este folosit, ministerele şi 
instituţiile publice astfel cum ele sunt prevăzute în cuprinsul legii. Trimiterea este la 
articolul 6 adică celelalte instituţii publice cum sunt BNR, Agenţia Naţională de Control 
al Exporturilor, etc., în materie nucleară, sunt foarte multe instituţii specializate care ţin 
de măsuri specifice privind combaterea terorismului. Pe cale de consecinţă, trimiterea la 
instituţii publice atunci când se face în curpinsul legii este expres la acestea prevăzute în 
art. 6 şi nicidecum la administraţia publică locală şi structurile acesteia oricare ar fi. Pe 
de altă parte se vorbeşte despre obligaţia de informare pe care o are orice persoană fizică 
sau persoană juridică prin conducătorii acestora sau persoanele abilitate în momentul în 
care există suspiciuni cu privire la săvârşirea unei fapte ce ţine de domeniul legii, 
prevenirea şi combaterea terorismului. Toate aceste suspiciuni, deci orice suspiciune cu 
privire la săvârşirea unei astfel de fapte este, de asemenea, de competenţa imediată a SRI 
şi care supune structurilor arătate în lege. Pe cale de consecinţă, aceasta fiind structura şi 
mecanismul în materia prevenirii şi combaterii terorismului, ea este reglementată expres, 
neprevăzând autoritatea pe care noi o avem în vedere, consiliul local, respectiv Instituţia 
Primarului, noi nu putem crea peste lege. Pe de altă parte, Poliţia Locală are o lege din 
2010 modificată în 2011, o lege adoptată ulterior acestei legi, este din 2004 cea în 
materie de terorism, modificată în 2014, dar modificările, aşa cum se vede din curpinsul 
legii au avut în vedere alte chestiuni, nu mai sunt publice anumite planuri şi măsuri etc., 
tocmai pentru că ţin de specificul strategiei şi mijloacelor folosite în combaterea 
terorismului. Pe cale de consecinţă, noi  nu putem prevedea competenţe pentru Poliţia 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 31.03.2016                                                         18                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Locală peste cele legale. Am mai discutat în comisia juridică şi faptul că atât la acest 
punct 13 cât şi la punctul 14 care priveşte regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Poliţiei Locale, măsurile din acest plan care este unul naţional cu elementele strategice 
teritoriale, dar care sunt în coordonarea SRI, aceste măsuri dacă sunt aduse la cunoştinţa 
altor instituţii decât cele prevăzute expres în lege prin SRI este foarte adevărat că şeful 
instituţiei, primarul, în speţa noastră, sau al organului specializat, directorul executiv al 
Poliţiei Locale, în lumina prevederilor în ceea ce-l priveşte pe directorul Poliţiei Locale, 
art. 36 din regulament, punctele d, j şi w, care privesc atribuţiile acestuia, respectiv 
răspunde de pregătirea profesională continuă a angajaţilor, adoptă regulamente interne şi 
îndeplineşte şi alte atribuţii date prin lege, deci în lumina acestor atribuţii el va avea 
oricum obligaţia să prelucreze, să aducă la cunoştinţa angajaţilor Poliţiei Locale numai 
ceea ce i se aduce de către SRI. Nu este un plan nou distinct pe care noi îl facem decât în 
executarea celui naţional cu defalcările de care este responsabilă instituţia amintită. 
     Dl. Florescu: 
     Vreau să spun că eu nu am cerut atribuţii în plus pentru Poliţia Locală. Am cerut ca 
primăria Craiova să întocmească într-un termen rezonabil de câteva luni un nou plan cu 
măsuri care să curpindă şi măsuri antiteroriste. Nu se poate să stăm liniştiţi, să ne bazăm 
pe nu ştiu ce lege, că teroriştii nu au pregătirea juridică a d-nei consilier şi nu citesc legile 
noastre. Eu sunt convins că şi francezii şi belgienii aveau legi poate mai bune decât ale 
noastre şi cu toate acestea s-au întâmplat. Eu doresc măsuri concrete nu să citim din 
articole de legi. Am citit şi eu legea după care funcţionează Poliţia Locală şi după care 
întocmeşte planul de ordine şi siguranţă, este un ordin al ministrului din 2011, noi 
suntem în 2016, între timp situaţia s-a schimbat mult în Europa şi nu numai în Europa. 
Doresc măsuri concrete din partea primăriei pe această linie. Asta este tot ce doresc eu.  
     D-ra Predescu: 
     Rezultă clar din lege şi nu numai din lege. Sunt lucruri pe care le cunoaştem. Şi pot să 
vă dau un exemplu. Noi săptămâna trecută sau de curând, am avut o şedinţă de îndată în 
aceeaşi zi, pentru că era premergătoare zilei Poliţiei Române. A fost o videoconferinţă la 
Poliţia Judeţeană care este a doua structură după cea a Serviciului Român de Informaţii 
care are atribuţii în domeniu. Reiau. Mecanismul este următorul. Orice persoană fizică 
sau juridică şi orice persoană fizică angajată în cadrul unei persoane juridice în momentul 
în care are cunoştinţă, sesizează fie suspiciuni, fie fapte iminente, are obligaţia de a 
anunţa de îndată structurile prevăzute de lege care sunt Ministerul de Interne prin 
organele descentralizate teritoriale, este foarte cunoscut, este apelul la 112. Legiuitorul 
vorbeşte despre SRI. Pe de altă parte cunoaştem cu toţii că există şi în Craiova, şi în 
judeţul Dolj structuri care acţionează în acest domeniu. Nu putem să intrăm peste 
competenţele altor instituţii. Iar, pe de altă parte, angajaţii Poliţiei Locale au atribuţii date 
exclusiv prin lege. Pe cale de consecinţă este o chestiune de domeniul legii pe care dl. 
consilier Florescu o pune în discuţie, nu ţine de competenţele noastre şi nu putem aproba 
nicio modificare, niciun plan distinct cu atribuţii în domeniul combaterii terorismului în 
ceea ce priveşte municipiul prin structura autorităţii administrative şi respectiv, Poliţia 
Locală.  
     D-na Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, pentru anul 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 Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Florescu).  
 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.  
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

Art.2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2011. 

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.  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
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 costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană asistată în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 867 lei, pentru anul 
2016. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Comunitatea Evreilor 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 Protocolul de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind 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 aprilie 
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 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 aprilie 2016, 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. 
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 - 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 februarie 2016, 
către R.A.T.SRL, 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 R.A.T.SRL vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 

transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova. 
    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de 

persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.1 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea 

transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova. 
Dl. Nicoli: 

     Oraşul nostru s-a dezvoltat şi intravilanul a inclus ocolitoarea de nord. Acolo sunt 
acum oameni, copii care trebuie să meargă cu transportul public. Am propus şi susţin 
prelungirea traseului 23b cu cap terminal Dezbenzinare în parcul industrial Craiova pe 
ocolitoarea de nord cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât cetăţenii care 
locuiesc sub pădurea aceea de la dezbenzinare şi nu sunt puţini, inclusiv cei care lucrează 
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în zona metropolitană parc industrial Craiova peste 1500 de oameni să poată veni şi se 
deplasa în zonă. Aceasta era propunerea, să fie prelungit traseul 23b după parcurgerea 
etapelor prevăzute în legislaţia specifică până în parcul industrial, şi, repet, întreaga 
ocolitoare de nord este în municipiul Craiova.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Discuţiile din comisia juridică au constat în aceea că amendamentul d-lui Nicoli 
trebuie însoţit de o notă de fundamentare, de refacere a hărţilor şi comisia juridică nu şi-a 
însuşit amendamentul dvs. Pe cale de consecinţă, reiterându-l în plen, trebuie supus 
votului, dar trebuie să aveţi în vedere că toată această procedură necesită fundamentare.  
     D-na Preşedinte: 
     Supun la vot amendamentul d-lui Nicoli. Cine este pentru? Votat cu 3 voturi pentru. 
Amendamentul a fost respins. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. Cine este pentru?     
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de 

persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente 

aferente transportului public de persoane prin curse regulate efectuate de către 
R.A.T. SRL.  

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

  Art.l.  Se aprobă tarifele pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de 
persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL în municipiul Craiova, 
începând cu data de 01.04.2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Începând cu data de 01.04.2016, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.221/2014. 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121269/2008 şi 
nr.121277/2008. 

    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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Rănoiu 

Mihaela Denisa, titularul contractului de închiriere nr.121269/26.08.2008, ce are 
ca obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.178, bl.R14, sc.1, 
ap.6 şi Iancu Viorel Mircea, titular al contractului de închiriere 
nr.121277/26.08.2008, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.178, bl.R14, sc.1, ap.10. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a  contractelor de închiriere identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Rănoiu Mihaela Denisa şi Iancu Viorel Mircea 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 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. 

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.  
 
 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.35676/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Dumitru Elena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru 
Elena. 
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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 contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitru Elena, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru Elena, în sensul înlocuirii formei 
de înregistrare a concesionarului din persoană fizică C.M.I. dr. Dumitru Elena, în 
persoană juridică S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 

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.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.35712/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Burada Vivi-Cornelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Burada Vivi-Cornelia. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.35712/17.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Burada Vivi-Cornelia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Vivi-Cornelia, în sensul 
înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică C.M.I. dr. 
Burada Vivi-Cornelia, în persoană juridică S.C. Dr. Burada Vivi S.R.L. 

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.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.35715/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Zbarcea Silvia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zbarcea 
Silvia. 
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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 contractului de concesiune nr.35715/17.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Zbarcea Silvia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Zbarcea Silvia, în sensul înlocuirii formei de 
înregistrare a concesionarului din persoană fizică C.M.I. dr. Zbarcea Silvia, în 
persoană juridică S.C. Zbarcea Med S.R.L. 

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.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Zbarcea Med S.R.L. 
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 contractului de concesiune 

nr.38419/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Delureanu Roxana-Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Delureanu Roxana-Ancuţa. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.38419/23.05.2006,  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Delureanu Roxana-Ancuţa, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Delureanu Roxana-Ancuţa, în 
sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică 
C.M.I. dr. Delureanu Roxana-Ancuţa, în persoană juridică S.C. Doctor 
Delmedica S.R.L. 

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.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.39001/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Oprea Sidonia-Edi, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
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Oprea Sidonia-Edi. 
    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 39001/19.05.2006,  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Oprea Sidonia-Edi, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Oprea Sidonia-Edi, în sensul 
înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică C.M.I. dr. 
Oprea Sidonia-Edi, în persoană juridică S.C. Medis Fam S.R.L. 

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.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

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

nr.20T/2001  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Incomex S.R.L. şi nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Farmimpex S.R.L. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la data de 

31.10.2023, a duratei contractelor de concesiune nr.20T/2001  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex S.R.L., având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 90,45 mp., situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, 
bl.A21-A22 şi nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Farmimpex S.R.L., având ca obiect terenul în suprafaţă de 34,00 mp., 
situat în municipiul Craiova, str,Victor Papillian, bl.A3, sc.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
prelungire a contractelor de concesiune prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2001 şi nr.46/2001. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării. 

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

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, 
a bunurilor concesionate către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., identificate 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din 
funcţiune,  valorificării şi casării. 

  Art.2.Se mandatează directorul general al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau 
casare a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1din prezenta hotărâre, 
se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

  Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova, nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Craiova, nr.447/2007 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a bunurilor 
proprietate publică. 

  Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.  vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
30. 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; 
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  Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată  şi nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se modifică valoarea de inventar cu diferenţa de valoare rezultată din 

reevaluarea bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.92/2016. 

               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.  
 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.329/2015 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, 
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către Curtea de Apel Craiova, a unei părţi din imobilul aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1.  

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.329/2015, care va avea următorul conţinut: 
             „Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către  

Tribunalul Dolj, a unei părţi din imobilul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă totală de 535,96 mp., situat în str.Nicolae 
Julea, nr.1, compus din spaţii etajul I, în suprafaţă de 475,26 mp. şi cota de ½ din 
suprafaţa de 121,40 mp., respectiv 60,7 mp., reprezentând hol acces parter, 
identificată în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea amenajării arhivei de conservare.” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, 
referitoare la însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al 
municipiului Craiova, modificată şi completată. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.28/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii. 
D-na Godinel: 

    Propun pentru a fi reprezentantul consiliului local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii pe dl. Mihai Marius, inginer.  
    D-ra Predescu: 
    Este o chestiune de procedură. Noi la acea comisie avem membri şi supleanţi. În 
măsura în care un membru îşi dă demisia nu-i ia locul de drept un supleant? 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Supleantul are menirea să asigure interimatul în situaţia în care titularul nu poate fi 
prezent la dezbaterile comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale, gen concediu medical, 
de odihnă, imposibilitatea participării, ş.a.m.d.  
 S-a supus la vot prin vot secret. După înmânarea buletinelor de vot şi exercitarea votului, 
d-ra consilier Predescu, preşedintele comisiei de validare a prezentat rezultatul votului. 
     D-ra Predescu: 
     Cu privire la acest punct. Mi-au fost înmânate de executiv 27 de buletine de vot. Unul 
dintre ele a fost anulat cu menţiunea loc vacant, celelalte anulate fiind lipsă colegii. Sunt 
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prezenţi la şedinţă 20 consilieri. Dintre buletinele de vot exprimate, avem 20 de voturi 
pentru. Pe cale de consecinţă, propunem validarea acestui mandat.  
     2 consilieri nu au votat, nefiind prezenţi în sală.  
     D-na Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre cu nominalizarea făcută. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.28/2012, în sensul înlocuirii dnei. consilier Popescu Nicoleta Laura, 
cu dl. consilier Mihai Marius. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii, dna. Popescu Nicoleta Laura şi dl.Mihai Marius 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2016, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 586.121,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 594.640,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2016. 

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.  
 
 
35.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 

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

anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri – 741.229,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 753.769,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2016. 

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.  
 
 
36. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie a d-lui consilier 

Cilibiu Mihai din consiliul local al municipiului Craiova.  
Dl. secretar Mischianu: 

     Permiteţi-mi să dau citire proiectului de hotărâre privind demisia d-lui consilier 
Cilibiu:Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Mihai Cilibiu din calitatea de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi, pe cale de 
consecinţă, se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  
     Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
     Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

D-na Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma pe care a prezentat-o dl. secretar. Cine 

este pentru? 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Mihai Cilibiu din calitatea de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi, pe cale de consecinţă, se 
constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nicoli).  
 
 
 
37. Întrebări şi interpelări. 

D-na Preşedinte: 
     Vă supun atenţiei o cerere din partea d-nei Liana Babiuc, coordonator al Grupului de 
Acţiune Civică care ne roagă să-i dăm acordul să ia cuvântul la secţiunea întrebări şi 
interpelări. Conform regulamentului, o să supun la vot consilierilor dacă dvs. sunteţi de 
acord ca ei să-şi susţină la întrebări şi interpelări punctul de vedere, spun dumnealor, 
pentru prezentarea unor probleme importante de interes cetăţenesc. Cine este pentru? 
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Votat cu 3 voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Marinescu). Nu a trecut 
această solicitare, ne pare rău că nu puteţi lua cuvântul astăzi.  
     Pentru acest punct de întrebări şi interpelări, din cauza lipsei administrativului, d-nei 
primar, din această şedinţă, am să vă rog să depuneţi solicitările şi interpelările dvs. în 
scris, doar dacă nu este ceva de maximă urgenţă. Executivul vă va răspunde în cel mai 
scurt timp. Cine este pentru a fi depuse în scris? Votat cu 19 voturi pentru şi 3 voturi 
împotrivă (Albăstroiu, Marinescu, Florescu).  

 
 
 
D-na  Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 31.03.2016. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
 
 
 
 
 
 

 Dl. secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 2 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl. Ştefănescu 
şi dl. Vasile), prin urmare sunt absenţi nemotivat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Vasilica GHEORGHIŢĂ Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


