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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.05.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 loc este vacant prin demisia d-lui Cilibiu. Şedinţa este 
statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Vă supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2016. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
        Vă prezint controlul de legalitate pentru şedinţa din 28.04.2016. Au fost adoptate 29 
de hotărâri, iar prin exercitarea controlului de tutelă sunt legale şi temeinice 17 hotărâri. 
Fără control de legalitate la acest moment, 12 hotărâri. Cine este pentru controlul de 
legalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-lui consilier Marinescu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 

  Dl. Preşedinte: 
       Ne aflăm astăzi la ultima şedinţă ordinară a consiliului local în această formulă, aşa 
că v-aş ruga, fiind şi o şedinţă în campanie electorală, să nu prelungim inutil discuţiile şi 
să fim eficienţi şi mai ales că în sală avem auditoriu de la Facultatea de Drept, studenţi 
care vor să vadă cum se face administraţie în Craiova. 
       Prin dispoziţia nr. 3298/20.05.2016, 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 26.05.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului 
Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pe anul 2015. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe 
anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 30.05.2016. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 17.06.2016. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe 
anul 2016, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate 
excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor 
şcolare din anii 2014-2015, 2015-2016 şi a profesorilor îndrumători, a echipei de 
volei masculin S.C.M.”U” Craiova şi a antrenorilor săi, precum şi a altor sportivi 
campioni.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.156/2016 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Palmyra-Fest” Târgovişte, în vederea 
susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2016”- ediţia a XX-
a. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 
cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2016. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între titularii 
contractelor de închiriere nr.172402/2012 şi nr.953/2015. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, în municipiul Craiova. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, la stabilirea 
chiriei pentru titularii de locuinţe ANL care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34791/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical dr.Lacusta 
Damaianthy S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/2007  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic 
titular, reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C. 
Omni Med Laborator S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34111/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Voicescu Cornelia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Voicescu Cornelia. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.2/1997 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mc Donald′s România S.R.L.. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, 
proprietate privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, pe o perioadă de 4 ani, a terenurilor/spaţiilor aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tariful de închiriere a spaţiilor cu destinaţia de 
birouri din incinta Centrului de Sprijin al IMM-urilor Craiova. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de 
ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţia cu avionul, propuse de S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L.. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 
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33. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.120/2016 referitoare la tarifele pentru bilete şi abonamente aferente 
transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL, în 
municipiul Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea documentaţiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sanitari, din municipiul Craiova. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, astfel cum a fost enunţată, fără a mai citi 
ordinea de zi, urmând a citi ordinea de zi la discutarea punctelor. Cine este pentru? Votat 
cu unanimitate de voturi. 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului 
Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 30.05.2016. 
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11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 17.06.2016. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe 
anul 2016, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate 
excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale 
concursurilor şcolare din anii 2014-2015, 2015-2016 şi a profesorilor îndrumători, 
a echipei de volei masculin S.C.M.”U” Craiova şi a antrenorilor săi, precum şi a 
altor sportivi campioni.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.156/2016 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Palmyra-Fest” Târgovişte, în vederea 
susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2016”- ediţia a 
XX-a. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2016. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între titularii 
contractelor de închiriere nr.172402/2012 şi nr.953/2015. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, la stabilirea 
chiriei pentru titularii de locuinţe ANL care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34791/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical 
dr.Lacusta Damaianthy S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/2007  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic 
titular, reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C. 
Omni Med Laborator S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34111/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Voicescu Cornelia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Voicescu Cornelia. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.2/1997 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mc Donald′s România S.R.L.. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.05.2016                                                         6                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete 
medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, pe o perioadă de 4 ani, a terenurilor/spaţiilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova şi Târgul 
Municipal Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tariful de închiriere a spaţiilor cu destinaţia 
de birouri din incinta Centrului de Sprijin al IMM-urilor Craiova. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de 
ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţia cu avionul, propuse de S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.120/2016 referitoare la tarifele pentru bilete şi abonamente aferente 
transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL, 
în municipiul Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea documentaţiei 
de urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sanitari, din municipiul Craiova. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 

municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015. 
Dl. Pană: 
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     Vreau să vă cer permisiunea, dl. preşedinte, ca să pot să punctez nu numai primul 
punct, să nu ridic mâna de fiecare dată, ci să vorbesc până la punctul 10 în cele 5 minute 
pe care le am alocate. Dar nu voi folosi cinci minute,  ci două minute şi treizeci de 
secunde. În primul rând, faţă de ceea ce discutăm acum, ştiţi desele mele intervenţii anul 
trecut referitoare la modul în care s-au derulat veniturile şi execuţia bugetară. Iată că 
acum când tragem linie, observăm că la nivelul anului 2015 avem o încasare de 80,58% 
ceea ce pentru mine nu este satisfăcător, şi bineînţeles că avem cheltuielile de 80,18%. 
Ştim foarte bine discuţiile care au avut loc, ştim ce s-a întâmplat, dar ceea ce mă 
nemulţumeşte şi mai mult este faptul că noi am realizat cheltuieli la ceea ce se numesc 
fonduri europene în procent de 48,5% . Ştim şi cauzele şi ştim şi atenţionările în funcţie 
de discuţiile pe care le-am făcut. Şi ca să fiu foarte eficient şi pentru celelalte puncte, am 
şi eu câteva amendamente, observaţii, propuneri referitoare la celelalte bugete.  
     La RAADPFL pentru că s-a discutat foarte mult şi probabil se va mai discuta foarte 
mult, sper şi sunt convins că se respectă normativele în ceea ce priveşte calculul tarifelor 
care sunt acolo. Încă o dată, sper că se respectă şi din discuţiile pe care le-am avut cu d-
na director, mi-a spus că aceste normative se respectă. La salubritate este totul OK şi sper 
să fie şi mai bine. Mă bucur că această unitate a rămas în cadrul primăriei. La RAT 
Craiova am fost primul care am aprobat, poate alţii nu au fost de acord cu transformarea 
regiei autonome în societate comercială, dar aveam şi am dorinţa să se mişte mai repede 
în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene, pentru că aţi văzut şi dvs., este o 
chestie tragico-comică ceea ce se întâmplă cu transportul electric şi anume cu tramvaiele 
în Craiova. Pe mine personal mă doare această chestiune pentru că sunt cel care pot să 
spun că am fost printre cei care am contribuit la realizarea acestui obiectiv. La Pieţe şi 
Târguri revin şi spun acum, când închei şi un mandat, atenţie foarte mare la condiţiile pe 
care le creăm cetăţenilor acestui oraş. Dacă vreţi mai puţin profit şi mai multe investiţii 
în această chestiune. La Sport Club Municipal felicit echipa de volei, dar mi se par foarte 
mici primele care se acordă acestei echipe pentru titlul naţional. Restul le-am discutat, le 
vom discuta şiîn continuare. Acestea sunt punctele mele şi amendamentele mele, ca atare 
nu voi mai vorbi până la punctul 10. Mulţumesc frumos. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul contabil, 

contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia 
modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situaţiile financiare, 
conturile de execuţie bugetară) şi a raportului de performanţă pe anul 2015, 
prevăzute în anexele nr. 1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015, prevăzute în anexa (pag.1-38) 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 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 situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015, 
prevăzute în anexa (pag.1-46) care face 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 
situaţiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015, 
aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară , 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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 

Autonome 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.  
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Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 
modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015, 
prevăzute în anexa (pag.1-24) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe 

şi Târguri 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 situaţiile financiare anuale-bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2015, 
prevăzute în anexa (pag.1-42) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze situaţiile 
financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Nelu Pîrvu 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 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 594.447,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 602.966,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-4 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. 
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       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 al Sport Club Municipal 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 Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri –9.577 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –9.577 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.47/2016. 

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 al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” 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 Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 49.626,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 48.435,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.191,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 51.553,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 50.362,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.191,00 mii lei),  
conform anexei care face 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.43/2016. 

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. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 – 749.791,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 762.331,00 mii lei, 

    conform anexei care face 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.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.  
 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 30.05.2016. 
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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
30.05.2016,ora 10,00, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, nu poate participa la lucrările Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se mandatează 
dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin şi dl.Glăvan Alin vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 17.06.2016. 
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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 17.06.2016, ora 
14,00, ordinea de zi referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia”S.A., pentru anul 2016. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, 

pe anul 2016, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu 
rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale 
concursurilor şcolare din anii 2014-2015, 2015-2016 şi a profesorilor 
îndrumători, a echipei de volei masculin S.C.M.”U” Craiova şi a antrenorilor 
săi, precum şi a altor sportivi campioni.  
Dl. Cotescu: 

     Ca în fiecare an îmi exprim intenţia de a lua cuvântul la acest punct tocmai din dorinţa 
de a nu trece mai departe, din punctul meu de vedere, un punct foarte important şi ţin să 
felicit încă o dată, ca de fiecare dată, interesul crescut al domeni primar pentru unităţile 
de învăţământ din municipiul nostru, dar şi pentru această iniţiativă de a premia în 
premieră cei mai merituoşi elevi din municipiul nostru, de a premia excelenţa în educaţie, 
copii deosebiţi, cu o pregătire excepţională care se întorc de la fazele naţionale ale 
olimpiadelor şcolare şi nu numai, şi de la faze internaţionale, cu o educaţie deosebită. 
Din păcate, mulţi dintre ei nu-şi mai continuă învăţământul universitar în Craiova, ci 
pleacă în alte oraşe, dar şi în alte capitale mari din Europa şi nu numai. Îi felicit şi pe 
această cale, îi felicit şi pe părinţii lor şi pe profesorii lor şi aş încheia cu un proverb 
chinezesc care spune că: „ Dacă te gândeşti la anu, sădeşte ogorul, dacă te gândeşti peste 
10 ani, plantează un pom, dacă te gândeşti peste 100 de ani, investeşte în educaţie.” 
     Dl. Preşedinte: 
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     Felicităm şi noi pe această cale, întreg consiliul, prin votul nostru, pe aceşti copii şi 
profesori îndrumători.  
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2016, a 

sumei de 99.000 lei net (echivalentul unui premiu este de 1000 lei pentru fiecare 
persoană în parte), pentru premierea elevilor olimpici  craioveni cu rezultate 
excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale 
concursurilor şcolare din anii 2014-2015,  2015-2016 şi a profesorilor 
îndrumători, a echipei de volei masculin S.C.M.”U” Craiova şi a antrenorilor săi, 
precum şi a sportivilor Licuţ Marius Gabriel şi  Minca Enzo Emilian, prevăzuţi în 
anexele nr.1, 2 şi 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Municipiului Craiova nr.156/2016 referitoare la asocierea municipiului Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Palmyra-Fest” 
Târgovişte, în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului 
Craiova 2016”- ediţia a XX-a. 
Dl. Florescu: 

     Am spus încă de la momentul la care am adoptat hotărârea anterioară, că este o 
hotărâre cu probleme. Iată că se confirmă şi chiar dacă este o simplă schimbare a 
denumirii, totuşi este nevoie la un interval atât de mic să facem modificări. „Zilele 
Craiovei” crează probleme, se pare şi după atâţia ani în care am serbat zilele Craiovei în 
octombrie, perioadă în care era cuprinsă şi sărbătoarea Sfântului Dumitru, şi avea o 
logică acest lucru pentru că Sfântul Dumitru este ocrotitorul Craiovei, facem anul acesta 
zilele Craiovei în plină campanie electorală, creând un avantaj electoral foarte clar 
doameni primar. Eu cred că în loc să măsurăm glicemii şi tensiuni, ar trebui să ne cuplăm 
la tensiunea oraşului, să-i vedem problemele lui adevărate şi să încercăm să le rezolvăm. 
Spectacole de sunet şi lumini, cântece populare prin toate cartierele Craiovei, luate 
ştiinţific la rând cred că nu sunt priorităţile oraşului. Şi în final nu vreau să închei fără să 
mai transmit două mesaje: Doamna primar, vă rog să opriţi campania electorală prin 
şcoli, prin grădiniţe, prin instituţii diverse din subordinea consiliului local. Şi, de 
asemenea, vă rog să folosiţi pârghiile dvs. şi să scadă presiunea pe care o resimt angajaţii 
din subordinea consiliului local. Vă mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
     Este adevărat că nu a făcut parte din consiliul local de la începutul acestui mandat 
colegul care a luat cuvântul înainte, dar „Zilele Craiovei” din acest mandat sunt legate de 
prima atestare documentară a oraşului nostru. Este foarte adevărat că în precedent erau 
legate de  celebrarea Sfântului Dumitru care este patronul oraşului. Au legitimitate 
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ambele zile, dar în momentul în care a fost stabilită această nouă dată pentru zilele 
Craiovei nu eram în campanie electorală, s-a avut în vedere doar o chestiune pur istorică 
de atestare docuemntară a acestui oraş, ceea ce consider că este foarte important. Fiecare 
urmăreşte să-şi pună în valoare propria istorie. Dacă ne aducem aminte din mandatele 
trecute, zilele Craiovei erau foarte fastuoase şi foarte pline de cheltuieli în mandatele 
începând cu 2000, 2004 până în 2012, ca atare, cu atât mai mult, pentru că am votat în 
precedent proiectul, cunoaştem că sunt suportate din sponsorizări aceste cheltuieli. Nu 
este nimic care să aducă atingere nici demnităţii cetăţenilor şi nici care să pună în 
discuţie bugetul pentru că nu sunt afectate nici una nici alta. Pe de altă parte, intervenţia 
anterioară este pur electorală. La acest proiect fără însemnătate în transcrierea din format 
electronic pe hârtie s-au modificat nişte date pentru că din vertical a fost trecut pe 
orizontală şi nu s-a mai păstrat scrierea, avem o chestiune de corectitudine a menţionării 
datelor în proiectele adoptate de consiliul local şi nimic altceva, fără niciun fel de 
conotaţie electorală politică.  
     Dl. Pană: 
     Dvs. aţi precizat la început că ar fi bine să vorbim la subiect şi pe problemele care ne 
apasă. Ce mă miră pe mine este următorul lucru: faptul că vorbim în şedinţele de 
consiliu, dar vreau să vă spun că sâmbătă, dacă nu mă înşel, nu mai ţin minte când, au 
fost Zilele Mihai Viteazu. Nu am văzut prea mulţi consilieri venind la această festivitate. 
Deci nu au fost prea mulţi. Bineînţeles, au fost pensionarii care totdeauna au fost în 
spatele meu. Şi eu sunt în campanie electorală, dar niciodată, după părerea mea campania 
electorală, şi dacă este să spun ceva despre doamna primar, pot să spun că şi-a făcut 
campanie patru ani de zile. Asta pot să spun, că şi-a făcut campanie. Dacă acum venim să 
spunem, nu se ştie dacă vom mai fi prin acest consiliu, că toţi suntem trecători, dar 
atenţie ce lăsăm în urma noastră. Atenţie ce punem şi ce facem pentru acest oraş. Eu m-
aş bucura cu această ocazie a zilelor Craiovei, să văd o emulaţie, să văd câţi turişti atrag 
aceste zile. Ori dacă noi ne ciorcovim aici că le punem aşa, că le punem nu ştiu cum, 
interesul nostru este să atragem cât mai mulţi turişti în Craiova, Craiova să devină 
capitală a Olteniei, aşa cum a fost şi altă dată. Rugămintea mea este să participăm cu 
toţii, nu ştiu câte spectacole, cum sunt spectacolele, am văzut şi eu programul, dar nu asta 
este important, important este dacă facem şi lăsăm ceva pentru municipiul nostru, pentru 
Craiova. Vă invit să participaţi la toate manifestările care au loc. Mulţumesc mult.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1.Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.156/2016, cu privire la datele de identificare ale părţii contractante 
„Asociaţia „Palmyra-Fest” Târgovişte, după cum urmează: ASOCIAŢIA 
„PALMYRA – FEST” TARGOVIŞTE, cu sediul în Târgovişte, str. Plt. 
DIŢESCU Stan, nr.9, judeţul Dâmboviţa, CUI: 32116624 din data de 08.08.2013,  
cont bancar: RO 84RNCB0128135439790001 BCR Târgovişte, reprezentată de 
OLEI FLORIN în calitate de preşedinte.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.79349/2016.  
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  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Palmyra-Fest” Târgovişte vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 

liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 
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 iunie 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. 
 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii mai 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 
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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.  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei 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.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2016. 

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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între 

titularii contractelor de închiriere nr.172402/2012 şi nr.953/2015. 
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  schimbul de locuinţe sociale, între Bolovan Georgeta Dorina, titulara 

contractului de închiriere nr.953/22.07.2015, încheiat cu Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, ce are ca obiect locuinţa 
situată  în municipiul Craiova, str.V.G. Paleolog, nr.2, bl.52 B, sc.1, ap.1 şi 
Bolovan Mariana, titular al contractului de închiriere nr.172402/10.12.2012, 
încheiat cu municipiul Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova, ce are ca 
obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, bvd.Decebal, nr.43, bl.53, sc.1, 
ap.8. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de modificare a  contractului de închiriere nr.172402/10.12.2012. 

Art.3. Actul adiţional de modificare a contractului de închiriere nr.953/22.07.2015 se 
încheie de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
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Locativ, Bolovan Georgeta Dorina şi Bolovan Mariana vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, 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.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.405/2006. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială 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 cotei autorităţii publice locale, la 

stabilirea chiriei pentru titularii de locuinţe ANL care au împlinit vârsta de 35 
de ani. 
Dl. secretar Mischianu: 

     Dl. consilier Voicu a făcut un amendament în comisiile de specialitate şi în comisia 
socială şi propune dânsul cota de 0,1% ca şi cotă a autorităţii locale.  
     Dl. Voicu: 
     La acest punct de pe ordinea de zi  avem de votat un procent al autorităţii publice 
locale în cadrul chiriei care se va percepe tinerilor, persoanelor care au închiriate locuinţe 
ANL. Mai exact Guvernul Cioloş luna trecută a dat o hotărâre de guvern prin care se 
modifică modul de calcul al chiriei ducând la minim dublarea chiriilor pentru această 
categorie de persoane, tineri care au împlinit 35 de ani în cazul în care vom alege 
procentul minim de 0,1% chiria fiind minim dublă, în cazul în care punctul maxim, adică 
1% permis de această hotărâre de guvern, chiriile vor fi cel puţin triple. Prin urmare, 
propunerea mea ca reprezentant al PSD este să mergem pe minimum pe care ni-l permite 
legea, adică pe 0,1% având în vedere că tot pe acest mandat doamna primar pe unde a 
fost posibil nu a măîrit în niciun fel taxele şi impozitele locale, iar dacă legea, cum este şi 
cazul acesta, obligă anumite măriri, să mergem pe varianta minimă. Deci propunerea mea 
pentru acest proiect este procentul de 0,1% minim pentru a fi votat. Vă mulţumesc.  
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     Dl. Preşedinte: 
     Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. Voicu. 
Cine este pentru? 
Art.l.  Se aprobă cota de 0,1%, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru 

tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în 
Municipiul Craiova, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, 
valabilă în perioada 14.04.2016 – 31.12.2016,. 

Art.2. 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.  
 
 
19. 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.  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.34791/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet 
Medical dr.Lacusta Damaianthy S.R.L. 
Dl. Vasile: 

     N-am apucat să discut la punctul 18, dar, după cum ştiţi care sunteţi mai vechi în 
consiliul local, prima dată trebuia votat amendamentul şi după aceea proiectul de 
hotărâre. Eu voi vorbi acum pentru toate cele trei puncte, 20, 21 şi 22. Mirarea mea este 
dată de faptul că ele au mai fost retrase de pe ordinea de zi, văd că sunt introduse din nou 
fără niciun fel de modificare. În consecinţă, noi, consilierii PNL nu vom vota la aceste 
puncte de pe ordinea de zi, şi mai mult decât atât, vreau să infirm un zvon răutăcios cum 
că noi, consilierii PNL am dori să mărim chiria în spaţiile medicale. Nu, noi consilierii 
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PNL vrem să se aplice legea. Legea spune reevaluare, reevaluare să fie. Mai mult decât 
atât, avem un punct pe ordinea de zi, punctul 24 care putea să fie înaintea acestor puncte 
pentru a se respecta legea. Vă mulţumesc frumos. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.34791/19.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Dr. Lacusta 
Damaianthy S.R.L., în sensul înlocuirii Cabinet Medical Dr. Lacusta Damaianthy 
S.R.L., cu Cabinet Medical Dr. Oprescu Maria-Victoria 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, Cabinet Medical Dr. Lacusta 
Damaianthy S.R.L. şi Cabinet Medical Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L.vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 4 
abţineri (Badea, Florescu, Vasile, Ştefârţă).  
 
 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.48423/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy 
Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu 
personalitate juridică S.C. Omni Med Laborator S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, 
reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni 
Med Laborator S.R.L., în sensul înlocuirii medicului titular, reprezentant legal al 
unităţii medico-sanitare cu personalitatea juridică S.C.Omni Med Laborator 
S.R.L., respectiv dna.Sollosy Mihaela, cu dna.Popescu Mihaela. 

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, Sollosy Mihaela şi Popescu 
Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 4 
abţineri (Badea, Florescu, Vasile, Ştefârţă).  
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22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.34111/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Voicescu 
Cornelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Voicescu Cornelia. 
Dl. Ştefârţă: 

     Dl. preşedinte, eu mă aşteptam ca dl. secretar Mischianu să ne dea un răspuns în 
privinţa legalităţii pentru că noi ne abţinem sau nu votăm din motive de dubii în privinţa 
legalităţii. Confirmaţi sau infirmaţi părerea colegului meu referitor la faptul că era nevoie 
neapărat de o reevaluare sau nu. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Da, este necesară o reevaluare. Temeiul juridic al acesteia este Hotărârea de Guvern 
nr. 184/2004. Punctul 24 are ca obiect reevaluarea. Acum pe punctele privind 
modificarea părţilor avem modificări date fiind elementele de identificare şi de formă de 
organizare reglementate în Oficiul Comerţului. Pe cale de consecinţă, aceeaşi regulă 
privind stabilirea redevenţei, se va aplica la toate contractele pentru cele 11 locaţii pe 
care le are municipalitatea. Deci toate contractele de concesiune vor fi reevaluate după 
aprobarea punctului cu reevaluarea şi va fi modificată redevenţa. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Înţeleg că ce votăm acum nu este bătut în cuie ca sumă şi va fi amendat în momentul 
reevaluării? 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Nu. Ce trebuie să înţelegeţi acum este următorul fapt. Nu putem face defalcarea 
contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale. Toate vor urma acelaşi regim 
juridic şi pentru toate va opera aceeaşi dată privind redevenţa.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.34111/19.05.2006, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Voicescu Cornelia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr.Voicescu Cornelia, în sensul înlocuirii formei 
de înregistrare a concesionarului din persoană fizică Cabinet Medical Individual 
dr.Voicescu Cornelia, în persoană juridică S.C.Doctor Voicescu Cornelia 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 Voicescu 
Cornelia 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 3 
abţineri (Badea, Vasile, Florescu).  
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.2/1997 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mc Donald′s România 
S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.2/1997, încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Mc Donald′s România S.R.L., în sensul 
schimbării denumirii părţii contractante din Mc Donald′s România S.R.L., în 
Premier Restaurants România S.R.L. 

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

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/1996. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Premier Restaurants România 
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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete 
medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Dl. Badea: 

     Nu am decât o întrebare. Cine va suporta pierderile de la bugetul local pentru zecile 
de cabinete care au depăşit perioada de concesiune de cinci ani cu preţul minim permis 
de lege şi după, nu au trecut la preţul zonei, cum spune legea? Ce se va întâmpla în cazul 
în care Curtea de Conturi va veni şi va pune această întrebare? 
     Dl. viceprimar Daşoveanu: 
     Aşa cum se ştie, în anul 2013 noi nu am avut evaluator, am avut evaluator dar în anul 
2014 cu un volum foarte mare de lucrări, evaluatorul respectiv nu a putut să facă 
evaluările şi la spaţiile cabinetelor medicale. În 2015 noi, după trei anunţuri succesive, 
am reuşit să încheiem pe data de 29.07. contract cu o firmă de reevaluare, astfel încât pe 
data de 8 septembrie am dat comandă pentru cabinetele medicale. Am primit primele 
rapoarte pe data de 21.01.2016, ele având însă nişte erori materiale. Modificarea şi 
constatarea acestora a durat până pe data de 17.02. când s-a solicitat să se revină. 
Dovadă, astăzi se revine cu un material care executivul consideră că este în regulă. În 
urma validării de către prefect a acestei hotărâri, aşteptăm raportul Curţii de Conturi 
astfel încât să stabilim foarte clar ce vom face în ceea ce priveşte perioada în care nu s-a 
mărit redevenţa. Mulţumesc. 
     Dl. Vasile: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.05.2016                                                         22                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

     Înţelegem din explicaţiile d-lui viceprimar că din 2013 au început aceste reevaluări, 
au fost în întârziere ca de altfel toate lucrările din oraşul nostru şi la sfârşitul lui 2015 
când consilierii PNL au luat atitudine, pac, a apărut raportul.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Că trebuia făcută reevaluarea, asta este clar. Însă eu vreau să vă spun că nu avem nicio 
certitudine că evaluarea va da nişte preţuri mai mari. Pentru că precedenta evaluare s-a 
făcut într-o perioadă de boom imobiliar şi când preţurile la imobile, la terenuri şi la cădiri 
erau mai mari. Vom vedea care va fi rezultatul evaluării. Eu vă spun că în zona clădirilor 
se constată o scădere a preţurilor vertiginoase şi atunci probabil că cel păgubit este cel 
care a fost chiriaş, nu primăria. Trebuie să aşteptăm rezultatul evaluării. Vă mulţumesc.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului 

minim al redevenţei(lei/mp./lună) pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete 
medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la  
contractele de concesiune ale spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în imobilele în care 
se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală şi identificate în anexele nr.2-12 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Sas).  
 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, pe o perioadă de 4 ani, a terenurilor/spaţiilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova şi Târgul 
Municipal Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

ani, a terenurilor/spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, identificate 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii terenurilor identificate la 
art. 1, conform anexelor nr.2-35 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele de 
Sarcini, în vederea închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta 
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hotărâre, conform anexelor nr.36-69 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.474/2015 referitoare la aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova, pentru anul 2016. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractele de închiriere a terenurilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tariful de închiriere a spaţiilor cu 

destinaţia de birouri din incinta Centrului de Sprijin al IMM-urilor Craiova. 
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 tariful de închiriere a spaţiilor cu destinaţia de birouri din incinta 

„Centrului de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare”, în 
cuantum de 8 euro/mp./lună. 

Art.2.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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
27. 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, prin completare cu bunurile recepţionate la obiectivul 
„Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, administrate de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, identificate în anexa care face 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.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 
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Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

domeniului public al municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, prin completare bunurile identificate în anexele nr.1 şi nr.2 
care fac 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.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.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, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului 

de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Vasile: 

     Aşa cum probabil v-aţi obişnuit, în ultimii ani de zile am criticat constructiv, zic eu, 
rapoartele de specialitate, unele din ele făcute pe genunchi. Uite că în ultima şedinţă din 
acest mandat vreau să felicit acest raport de specialitate, în sfârşit un raport de 
specialitate făcut ca la carte. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

   Art.l. Se aprobă tarifele privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa 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 
anexa nr.3- Centralizator tarife pentru activitatea de delegare la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova 
nr.199265/28.12.2011, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.540/2013 şi nr.64/2014. 

     Art.3.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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
  
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţia cu avionul, propuse de S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 
Dl. Vasile: 

     Am o mică mare nelămurire la acest proiect de hotărâre. Am citit partea cu 
dezinsecţia, dezinfecţia, însă la dezinsecţia cu avionul noi stabilim nişte tarife şi dacă nu 
mă înşel eu, licitaţia nu s-a încheiat. Stabilim nişte tarife pentru avioanele noastre, pentru 
drona d-lui Ştefârţă, sau sunt eu în eroare. Acolo am văzut pe fişele de fundamentare, 
serviciile cu terţii, consumabile, dar nu ştiu dacă, s-ar putea să mă înşel, s-a finalizat 
licitaţia, dacă ştim cât ne costă dezinsecţia cu avionul. Mulţumesc frumos. 
     D-na Primar: 
     Este suma maximă. Se stabileşte totdeauna pentru tot ceea ce se scoate la licitaţie, iar 
sigur în licitaţie poate să coboare.  
     Dl. Vasile: 
     Înţeleg că nu s-a finalizat licitaţia şi noi aprobăm o sumă maximă care se va reflecta în 
buzunarul cetăţenilor, poate la licitaţii va ieşi un preţ mic şi noi putem să stabilim un tarif 
mai mic.  
     D-na Primar: 
     Aşa este la toate licitaţiile, dl. Vasile. Nu avem de unde să visăm ce preţ este într-o 
licitaţie. Vin cu preţurile din ce în ce mai mici dar noi trebuie să stabilim un tarif maxim, 
adică aşa se face. Asta este legea. 
     Dl. Vasile: 
     De ce nu aşteptăm să se termine licitaţia şi poate obţinem un tarif mai bun, repet, din 
buzunarele craiovenilor.  
     D-na Primar: 
     Credeţi-mă că nu este bine să vă dau răspunsul pentru că observ că după opt ani de 
mandat de consilier, nu aţi înţeles foarte bine cum este această situaţie. Pe absolut tot 
ceea ce scoatem noi la licitaţie este o sumă maximă. După vin firmele şi scad din ce în ce 
mai mult şi se ajunge la un preţ. Noi nu avem cum să estimăm care este preţul minim, dar 
este bine pentru municipalitate să scadă cât mai mult preţul respectiv. 
     Dl. Vasile: 
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     Se pare că nu m-aţi înţeles. De ce nu aşteptăm să se finalizeze licitaţia şi să facem un 
tarif corect. 
     D-ra Predescu: 
     Pentru că trebuie demarată această procedură, vine vara, toată lumea o să se plângă că 
sunt larve de insecte ş.a.m.d., ca atare este acum momentul să adoptăm hotărârea. Nu 
avem de ce să întârziem.  
     Dl. Vasile: 
     Dacă aprobăm hotărârea şi nu avem licitaţia finalizată, nu va da nimeni cu avionul 
prin parc. 
     Dl. Preşedinte. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

   Art.l.Se aprobă tarifele pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
dezinsecţia cu avionul, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Dolj, 
tarifele prevăzute la art.1din prezenta hotărâre. 

 Art.3.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 tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

    Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.14 la contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare nr.1/29.03.2013 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local a Municipiului Craiova nr.149/2015. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris” Dolj 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 22 voturi pentru şi 4 
abţineri (Gheorghiţă, Badea, Florescu, Vasile).  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în 

gestiune directă 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.  
   Art.l. Se aprobă tarifele pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2015 şi nr.301/2015. 
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     Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii 

de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a 

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

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 şi 
îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.274/2015 şi nr.95/2016.  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiţii al S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, 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.l.  Se aprobă modificarea, prin completare, a planului de investiţii al S.C.Compania 

de Apă „Oltenia” S.A. aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016, conform 
anexei care face 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.478/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.120/2016 referitoare la tarifele pentru bilete şi 
abonamente aferente transportului public de persoane, prin curse regulate, 
efectuat de către R.A.T. SRL, în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.120/2016, prin completare cu tariful aferent biletului de suprataxă, în 
cuantum de 30 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa 6.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, aceasta urmând să aibă 
forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.4.1 – Bunuri de retur, la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat 
între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.168/2016 referitoare la aprobarea contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat între 
municipiul Craiova şi R.A.T. SRL. 

Art.5. 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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sanitari, din 
municipiul Craiova. 
Dl. Pană: 

     Eu voi fi împotriva acestui punct şi motivul meu este unul singur, este forma mea de 
protest până când vom avea aprobat Planul de urbanism general pentru că de-a lungul 
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timpului am aprobat tot felul de PUZ-uri şi spre surprinderea mea, am văzut clădiri pe 
care probabil că şi eu le-am aprobat şi nu am ştiut ce aprob. Mulţumesc mult.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu interdicţie 
de construire, până la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic 
Zonal-zona Eroii Sanitari, 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 24 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 1 abţinere (Nicoli).  
 
 
36. Întrebări şi interpelări. 

D-na Primar: 
     Având în vedere că este ultima şedinţă de consiliu local în acest mandat, aş vrea să vă 
mulţumesc şi eu tuturor pentru modul în care am reuşit să colaborăm în aceşti patru ani. 
Chiar a fost un consiliu care nu a ridicat probleme de ostilitate, nu a fost scandal, aşa cum 
s-a întâmplat, din păcate, în alte localităţi. Chiar şi campania electorală a fost foarte 
decentă şi vreau să le mulţumesc partidelor care sunt reprezentate în acest consiliu local 
că nu au profitat de zilele oraşului, care, a propos, se desfăşoară de patru ani în aceeaşi 
dată, nu în luna octombrie, că nu au profitat de Zilele Mihai Viteazu şi de toate celelalte 
activităţi care erau în jurul acestor date de ani de zile, ca să-şi facă vreo campanie 
electorală, să distribuie fluturaşii, să genereze conflicte şi aş vrea de asemenea să vă 
mulţumesc pentru că am reuşit să ducem până la final proiectele vechii administraţii, că 
am reuşit să venim în faţa cetăţenilor şi dvs. să aprobaţi şi executivul din primărie să le 
ducă la bun sfârşit sau să fie în derulare. Aş vrea să le mulţumesc şi angajaţilor primăriei 
care în cea mai mare măsură, în proporţie de 90% au înţeles să-şi facă foarte bine datoria, 
astfel încât la ora actuală să fim pe locul I la absorbţia de fonduri europene, pentru că 
acesta este adevărul, nu avem o absorbţie de 40% ci la nivelul anului 2015 în luna 
noiembrie printr-o adresă pe care am primit-o de la Ministerul dezvoltării, Craiova era pe 
primul loc cu 60% absorbţia de fonduri europene care desigur că a crescut până la data 
de 31 decembrie 2015 pentru că s-a lucrat practic până în ultima zi a anului ca să reuşim 
să absorbim cât mai mulţi bani. Avem şi proiecte noi, deschise pe fonduri europene. 
Probabil aţi văzut deja, în SEAP s-au publicat anunţurile de către Compania de Apă 
pentru aducţiunea firului II Izvarna care este cel mai mare contract de aducţiune de apă 
din Europa de Est în valoare de 123 de milioane de euro. De asemenea, a fost accesat 
masterplanul II de apă şi canalizare tot în aceşti ani. Am început un proiect de reabilitare 
termică a blocurilor care va continua şi în următorii ani pentru că este axă deschisă şi pe 
toate axele care s-au deschis până acum, municipalitatea a putut să facă proiecte. Desigur 
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că nu este vina noastră că la doi ani după deschiderea ciclului financiar 2014 – 2020, nu 
sunt deschise toate axele de către Guvern, probabil din această cauză a fost şi deminia 
ministrului Fondurilor Europene, dar în afară de aceste proiecte pe fonduri europene, pe 
mandatul dvs. au mai fost demarate nişte lucrări absolut vitale pentru municipiul Craiova 
pe toate palierele. Se construiesc două stadioane printre care unul este pe fonduri de la 
Compania Naţională de Investiţii şi celălalt pe fondurile municipalităţii. Se construieşte 
un spital nou care este deja într-o stare destul de avansată. De asemenea, au fost 
reabilitate foarte multe şcoli, spitalele arată altfel decât arătau în urmă cu patru ani şi să 
nu uităm până la urmă tot prin votul dvs. au fost acordate ajutoare sociale pentru 
persoanele care erau în risc social, 17 mmii de familii, burse pentru elevi şi pentru 
pensionarii cu vârsta peste 70 de ani, transport gratuit. Pentru aceste lucruri vreau să vă 
mulţumesc şi cred că pentru aceste lucruri, vă mulţumesc şi locuitorii oraşului Craiova. 
     Dl. Badea: 
     Ne-aţi vorbit numai de reuşitele dvs. Ar fi trebuit să ne vorbiţi şi de nereuşitele şi de 
promisiunile pe care le-aţi făcut craiovenilor şi nu le-aţi onorat. Dacă ne-aţi vorbt de 
lucrurile pozitive, pot spune că sunt şi multe lucruri negative pe care în mandatul dvs. nu 
aţi reuşit să le duceţi la capăt. Şi mă refer la promisiunea pe care aţi făcut-o că veţi face 
patru mii de locuinţe sociale şi nu v-aţi ţinut de cuvânt. La faptul că ne-aţi promis nouă, 
craiovenilor, că veţi face din balta Craioviţei o zonă de agrement şi nu v-aţi ţinut de 
cuvânt. Ne-aţi promis că veţi anvelopa toate blocurile din Craiova şi nu aţi putut să vă 
ţineţi de cuvânt. Ba mai mult, ne-aţi promis că prin influneţa pe care o aveţi la nivelul 
Guvernului veţi reuşi să faceţi autostrada Craiova – Piteşti şi nu v.-aţi ţinut nici de 
această promisiune de cuvânt. Sunt foarte multe promisiuni pe care le-aţi făcut 
craiovenilor şi de care nu v-aţi ţinut. Totodată trebuie să le spuneţi craiovenilor de ce nu 
aţi reuşit ca până la 31 decembrie să terminaţi proiectele pe care vi le-a lăsat Solomon 
bugetate, aprobate, finanţate. Noi, craiovenii, vom plăti zeci de milioane de euro din 
banii noştri pentru a acoperi proiectele europene pe care dvs. nu aţi reuşit să le terminaţi 
până la 31 decembrie. Ar fi fost din partea dvs. o monstră de echilibru dacă nu ne-aţi fi 
spus măreţele realizări pe care le-aţi făcut în aceşti ani cu atât de multă emfază şi atât de 
multă grandomanie.  
     Dl. Vasile: 
     Având în vedere că este ultima şedinţă din acest mandat, şi eu vreau să le mulţumesc 
colegilor consilieri. Nu voi vorbi foarte mult aşa cum a făcut d-na primar, care este în 
plină campanie electorală, însă îmi doresc ca cei care vor face parte din următorul 
mandat de consiliu şi cu viitorul primar, să ia măsuri de urgenţă cu ceea ce înseamnă 
lucrările întârziate în oraşul nostru, în special Parcul Romanescu al cărui timp de 
execuţie aproape s-a dublat. Craiovenii sunt privaţi în această vară de frumuseţea acestui 
parc. Să ia măsuri de urgenţă cu ruinele din aşa zisul cartier chinezesc, reabilitarea 
bulevardelor întârziate. Mi-aş dori din tot sufletul ca în noul mandat, noul consiliu local 
cu noul primar să nu se mai laude niciodată că avem 17 mii de familii care ia ajutor 
social în Craiova. Încă o dată, vă mulţumesc mult tuturor colegilor şi succes în alegeri 
tuturor. 
     Dl. Florescu: 
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     Şi eu aş dori să mulţumesc colegilor chiar dacă nu am cooperat pe o perioadă a unui 
mandat întreg. În cele şapte luni în care am fost împreună le mulţumesc pentru modul în 
care am dus la bun sfârşit activitatea noastră din consiliul local. Nici n-aş fi dorit să iau 
cuvântul pentru mai mult decât atât, mai mult decât mulţumiri, doamna primar nu ne 
provoca, pur şi simplu, cu realizările enumerate de la prima şi până la ultima. Cred că 
trăim în realităţi diferite. Vreau să-i reamintesc d-nei primar că nu numai că nici unul 
dintre primele zece obiective, primele zece promisiuni nu au fost realizate, dar a lăsat 
Craiova şi craiovenii fără două obiective reprezentative pentru noi, craiovenii, parcul 
Romanescu şi stadionul Ion Oblemenco pe care le-am avut şi nu le mai avem după patru 
ani. Rezultatul final ăsta este. Am avut stadion şi nu mai avem, am avut parc şi nu mai 
avem. Vreau să-i reamintesc şi celelalte zece realizări. Nu a fost suficient de clară d-na 
primar şi vreau să o ajut. Spital, autostradă, stadion, parc, anvelopări, proiecte finalizate 
pe fonduri europene 0 adică 11 din 11 întârziate, nefinalizate la timp. Proiecte întocmite 
pe fonduri europene 0. Când va veni noul primar, va constata că are o masă goală. 4000 
de locuinţe sociale – îi felicităm pe cei care s-au mutat acolo. 20 de mii de locuri de 
muncă. N-am reuşit să găsesc nici 20 de oameni care să-mi spună: am primit un nou loc 
de muncă. Balta Craioviţa – nu ştiu dacă vă mai spune ceva, d-na primar. În 2012 vă 
spunea foarte multe. Despre Craiova – capitală culturală europeană, este o amintire tristă 
pentru toţi craiovenii. Cartierul chinezesc. Sunt mai multe. Îmi cer scuze dacă am uitat 
vreunul, d-na primar.  
     Dl. Pană: 
     Referitor la ce au spus colegii mei înainte, eu le-am spus pe parcursul celor patru ani. 
Astăzi vă voi spune cu totul altceva. Vă mulţumesc pentru colaborare, vă amintesc că în 
urmă cu patru ani de zile am condus de la acel prezidiu şedinţa de debut a noului 
consiliu, este adevărat că în calitate de decan de vârstă  era meritul meu, nu este un merit 
prea mare. E bine să mai aveţi răbdare, dl. consilier. E bine să ne ascultăm şi să nu facem 
bilanţuri pozitive sau negative şi haideţi să vedem dacă ne-am depus toate eforturile ca 
cetăţenii Craiovei, într-adevăr să fie mulţumiţi. Să ştiţi că nu noi aici unul la altul ne 
putem spune foarte multe. Cei care ne evaluează sunt cetăţenii Craiovei. Cei care pot să 
dea girul pentru ceea ce facem sau ce nu facem sunt concetăţenii noştri. Noi am venit aici 
pentru a-i reprezenta pe ei. Noi am venit aici pentru a face ceva pentru cetate. Este foarte 
bine că sunt dezbateri, este foarte bine că sunt discuţii. De aceea vă invit la viitorul 
consiliu să aveţi puncte de vedere la fiecare şedinţă. Ştiu că foarte mulţi poate aţi 
bombănit, aţi murmurat când am luat cuvântul, dar n-am făcut-o decât pentru a fi 
constructiv şi cu propuneri constructive. Jos pălăria pentru   toţi cei care lucrează 
constructiv. Nu venim într-o singură şedinţă şi în şedinţa de bilanţ să ne spunem, încă o 
dată, părţile bune sau părţile rele. Eu vă mulţumesc pentru faptul că m-aţi răbdat, vă 
mulţumesc pentru faptul că am fost colegi, vă mulţumesc pentru faptul că aţi mai rămas 
în sală, deşi acum au mai părăsit câţiva sala. Este un gest nu frumos şi vreau să amintesc 
pe această cale şi este una din dorinţele mele ca la viitorul consiliu să avem răbdare ca şi 
la interpelări să fim cu toţii. Suntem colegi, haideţi să fim colegi. Am fost aleşi de 
cetăţeni nu de către o persoană sau alta, chiar dacă alţii ne-au pus pe listă. Vă mulţumesc 
încă o dată şi, într-adevăr, n-ar fi rău dacă pe scările primăriei, în frunte cu executivul am 
face o poză de grup. Vă mulţumesc. 
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     D-ra Predescu: 
     Este ultima şedinţă din acest mandat a consiliului local. Vreau şi eu să spun câteva 
cuvinte în aceste condiţii. Cred că a fost un consiliu care a lucrat aşa cum se cuvenea, un 
consiliu în care membrii acestuia şi-au păstrat apartenenţa politică astfel cum fuseseră 
aleşi pe liste în 2012 pentru că au fost şi alte consilii în care am avut migraţii, ceea ce, 
din punctul meu de vedere înseamnă să înşeli aşteptările oamenilor pe care ei le-au avut 
în momentul votului pentru alegerea consiliului. A fost un consiliu echilibrat în care 
membrii acestuia şi-au menţinut atitudinea de a dezbate proiectele de pe ordinea de zi şi 
fac această remarcă privind şi modul cum se desfăşoară activitatea în alte consilii locale. 
Le mulţumesc colegilor din PSD pentru activitatea desfăşurată pe tot parcursul şi vreau 
să remarc şi o să nominalizez patru persoane pentru aportul nu numai din acest mandat, 
ci din precedent, la susţinerea intereselor cetăţenilor, pentru că au venit cu această 
reprezentare pentru demnitatea în care au fost aleşi. Dl. Emilian Ştefârţă, care este 
consilier de foarte mult timp, şi a fost o prezenţă bine venită, d-lui Ionel Pană care, cu 
experienţa Domniei Sale ne-a făcut să ne gândit la fiecare dintre proiectele de pe ordinea 
de zi, şi colegilor mai tineri pe care i-am simţit întotdeauna aproape, Teodor Sas şi Doru 
Marinescu. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Voi începe cu nereuşitele mele personale. Sunt la sfârşitul a patru mandate de 
consilier. Am strâns câteva nereuşite. Nu am reuşit să fac un regulament pentru parcări în 
oraşul Craiova, care, după părerea mea, ar fi adus nişte venituri primăriei şi ar fi asigurat 
nişte locuri determinate fix pentru locatarii din cartiere. Nu am reuşit să obţin scutirea de 
impozit pentru terenurile private care sunt grevate de restricţii, de reţele, de zone de 
protecţie. Mă gândesc că oamenii ăia nu au nicio vină că sunt proprietari pe nişte terenuri 
care nu se pot folosi şi atunci am fi putut să-i scutim de impozit. Nu am reuşit să trec un 
regulament pentru garduri, pentru împrejmuiri în zona centrală şi continuă să apară nişte 
enormităţi de ziduri care înconjoară casele, Craiova ştiindu-se că este un oraş de şes în 
care nu avem sistemul nemţesc cu ziduri de cetate în jurul caselor şi care ar fi adus un 
plus de imagine oraşului ăsta. 
     Nu am reuşit să obţin ca să se facă funcţional, un regulament pentru faţadele din 
Craiova şi continuă să apară faţade vopsite strident care strică armonia oraşului. Şi acum 
voi spune şi ce am reuşit. Şi pentru că nu sunt în campania asta electorală reprezentat în 
vreun fel de colegii mei de partid, nu pot fi bănuit că îmi aduc ceva avantaje 
nepatrimoniale în această campanie. Am realizat cu mulţi ani de zile în urmă un proiect 
pentru garaje tip în oraşul Craiova. Mulţi ani de zile s-au făcut acelaşi tip de garaje în 
oraşul Craiova, că erau din zidărie sau din metal. Am reuşit să obţin un proiect de 
hotărâre pentru realizarea a 100 de chioşcuri de lemn din care s-au realizat trei, şi acum, 
sub actualul mandat mai multe şi care, după cum vedeţi, sunt iubite de cetăţeni. 
     Am reuşit pe fostul mandat, să realizez o extindere a cimitirului Ungureni, la nivel de 
proiect PT, proiect pe care l-am donat primăriei. Pe actualul mandat, folosind aceeaşi 
metodă de donare către primărie, am realizat PUZ-ul de pe str. Râului pentru locuinţe, 
PUZ-ul de la Lacul Tanchiştilor, şi pentru stadionul Ion Oblemenco. De asemenea, am 
mai realizat pe aceeaşi metodă proiectul de împrejmuire al Grădinii Botanice, gardul pe 
care îl vedeţi excepţional realizat de către RAADPFL. În tot acest timp, deci vreme de 
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patru mandate, nu am avut niciun fel de contract cu primăria. Şi, în general, cu singura 
excepţie a aeroportului, nu am avut nici contracte cu statul. Vă spun că asemenea porniri 
altruiste în rândul colegilor mei, nu am mai văzut decât în cazul colegului Pavel Badea, şi 
până nu de mult şi prietenul meu, de la care ştiu că dânsul nu-şi încasa salariul de la club 
şi de banii respectivi cumpăra echipament pentru sportivi. În alte situaţii eu nu am mai 
văzut asemenea porniri altruiste.  
     Urez viitorului consiliu local municipal, să fie în slujba cetăţenilor şi doar a 
cetăţenilor. Nu le va fi uşor, dar eu vă spun că se poate. Mulţumesc colegilor consilieri şi 
executivului pentru atmosfera lucrativă pe care a creat-o în acest consiliu vreme de patru 
ani. Le doresc succes în continuare. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Pentru că mi-aţi ridicat la fileu nişte mingi la care nu mă aşteptam, aş vrea să pornim 
de la promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală şi să discutăm un pic despre 
ele. Despre locuinţele sociale – eu nu am promis niciodată locuinţe sociale, am promis 
locuinţe pentru tineri şi aşa, după cum ştiţi, s-au făcut toate demersurile necesare să avem 
un nou cartier în Craiova, în sensul că am reuşit să obţinem un teren de 6 ha de la armată 
şi suntem singurul oraş din România care a reuşit să obţină un teren de la armată pentru 
construcţia de locuinţe, că s-a demarat o procedură de licitaţie că a început construcţia şi 
investiţia este deja de aproximativ 10 milioane de euro să câştige această licitaţie. 
Desigur că niciun primar nu poate opri criza mondială şi cu atât mai mult nu poate opri o 
criză a celui mai puternic dezvoltat din punct de vedere economic stat cum este China, 
dar vă dau o veste proastă pentru campania dvs. electorală. De luni se vor relua lucrările 
la cartierul chinezesc pentru că s-a deblocat situaţia financiară, iar deocamdată firma este 
în grafic pentru că ea trebuie să predea aceste apartamente la începutul anului viitor. Deci 
să o credităm cu şanse că se va face acest cartier.  
     În ceea ce priveşte Balta Craioviţei zonă de agrement, cu toţii suntem foarte enervaţi 
de ceea ce se întâmplă acolo şi cu toţii ne-am uitat către primărie să găsească o soluţie. 
Din păcate însă, situaţia juridică a terenurilor este şi la această dată nedescurcată. Sunt 
foarte multe litigii pe zona respectivă. Noi, primăria, avem şi noi dreptul şi ne-am înscris 
la masa credală pentru teren pe Balta Craioviţei. Din păcate, nici nu ai pe cine să 
amendezi la ora actuală pentru gunoaiele care sunt acolo. Nu este vina mea, nu este vina 
consiliului local, nu este vina nimănui, până la urmă că acel teren este un morman de 
gunoi atâta timp cât nu poate interveni nicio autoritate acolo, fiind un teren nedescurcat 
din punct de vedere juridic. Dar am început deja un proiect care va fi supus spre aprobare 
probabil, viitorului consiliu local vis a vis de parcul de distracţii. Pentru că ne dorim aşa 
ceva în Craiova, iar copiii Craiovei au nevoie de acest parc de distracţii. El se va construi 
vis a vis de Balta Craioviţei, sau mai precis, vis a vis de Billa, unde municipalitatea are 6 
ha de teren aproximativ şi unde s-a lucrat până acum la casetarea canalului Corniţoiu, o 
altă investiţie pentru care vreau să vă mulţumesc pentru că am rezolvat o problemă foarte 
gravă a unui cartier. Acolo vara, efectiv, nu se putea trăi, nu se puteau ţine geamurile 
deschise. Am rezolvat cu toţii această problemă, iar pe terenul respectiv se va construi un 
parc de distracţii. Deja sunt demarate procedurile respective ca să putem să vă punem 
consiliului local spre aprobare acest parc de distracţii. 
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      În ceea ce priveşte anvelopările de blocuri din Craiova pe care le-am promis, este 
adevărat şi am şi început acest proiect. Nu m-am aşteptat niciodată că din 4 mii de 
blocuri câte sunt în craiova, dacă este să ne referim ca şi etaje, ar fi în jur de 6 mii dacă 
ne gândim că ar fi toate cu patru etaje, nu m-am aşteptat niciodată că oamenii nu vor 
accepta să semneze pentru anvelopare. Pentru mine a fost ceva şocant să vii să spui unui 
om că-i facem blocul pe fonduri europene şi să nu vrea toţi locatarii din blocul respectiv. 
Cu asta ne-am confruntat, de asta nu sunt şase mii de blocuri şi de asta sunt doar 100 care 
au intrat în proiect. Pentru că trebuia ca cetăţenii să dea semnături. Ne-am adresat tuturor 
asociaţiilor de proprietari ca să intre în acest program şi, din păcate, s-a văzut care sunt 
administratorii şi preşedinţii de asociaţii interesaţi de zonă, pentru că în cart. 1 Mai, la 
bulevard, aţi văzut, aproape toate blocurile au intrat în reabilitare termică. În alte cartiere 
nu au intrat. Nu este vina municipalităţii, este vina celor care nu au ştiut să le explice 
locatarilor că este bine ca pe fonduri europene să li se reabiliteze blocurile. Am mai avut 
o problemă. După ce s-au făcut proiectele, au început să se retragă din proiecte fără să 
vadă cum arată. A fost o avalanşă de a se retrage din proiecte, în condiţiile în care noi 
demarasem proiectul respectiv pentru că aşa este când lucrezi cu mii de oameni şi nu cu 
o singură instituţie, şi acum este avalanşa de oameni care vor, pentru că le-au văzut cum 
arată şi vor să intre şi ei în programul de reabilitare termică. Nu este un lucru care se 
poate reproşa municipalităţii.  
     În ceea ce priveşte autostrada, aşa cum bine ştiţi, nu primarul face autostrăzi, dar 
primarul poate să aibă discuţii şi să facă presiuni asupra guvernului să facă autostrăzi. Vă 
aduc aminte că am avut un ministru al transporturilor, de fapt am avut trei miniştri ai 
transporturilor din judeţul Dolj care au aparţinut partidului dvs. şi nu au făcut nu un km 
de autostradă, ci un cm de drum pe undeva prin alte judeţe. Ce am reuşit să obţinem, ca 
în masterplanul de transport autostrada Craiova – Piteşti este o prioritate şi asta s-a 
întâmplat şi a fost trecută în masterplan.  
     În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, vă mai spun ce v-am spus şi în 
urmă cu câteva luni. Dacă mă privesc în oglindă, mă detest, dacă mă compar cu altţii, mă 
admir pentru că la ora actuală, stimaţi colegi, prin eforturile susţinute ale direcţiei noastre 
de fonduri europene, Craiova a reuşit să fie oraşul cu cea mai mare rată de absorbţie a 
fondurilor europene din România. După noi, este Clujul cu 43%, iar noi la nivelul lunii 
noiembrie, 17 noiembrie parcă, la raportarea pe care am avut-o făcută de Ministerul 
dezvoltării, eram la 60%. Şi acum este evident, mult mai mare. Banii aceştia nu au fost 
pierduţi pentru că dacă nu am fi reuşit să absorbim toate aceste fonduri europene, ar fi 
trebuit să le facem pe banii municipalităţii. Orice ban câştigat de la Uniunea Europeană, 
este un ban în plus pentru bugetul localităţii. Deci, nu ar trebui să uităm faptul că avem o 
legislaţie foarte proastă care ne obligă să luăm la licitaţie firme în insolvenţă, firme care 
este clar că nu pot duce la capăt lucrările. N-aş vrea aici, dl. badea, să vă dau exemplu de 
firme care au lucrat pe aici şi au intrat într-o procedură de insolvenţă şi au şi avut 
probleme cu DNA-ul. Nu le-a avut primăria problemele cu DNA-ul pentru construcţiile 
care s-au făcut în Craiova, ci firmele.  
     Parcul Nicolae Romanescu, din punctul nostru de vedere era o obligaţie cetăţenească 
pe care o aveam ca după 120 de ani să reabilităm această bijuterie a Craiovei. Absorbţia 
pentru acest parc a fost de 40% din ceea ce spunea mai devreme dl. Pană. Aveam de ales 
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între a lua 40% fonduri europene şi a nu lua deloc şi a face pe banii municipalităţii. Am 
preferat ştiind că acest proiect nu poate fi terminat până la 30 decembrie, să încercăm să 
absorbim cât de mult putem. Vă garantez că va fi un parc foarte frumos, că nu taie 
nimeni pomi pentru că nu tăiem pomi şi RAADPFL-ul este în sală şi poate să confirme 
că nu s-a tăiat un pom. De când a intrat firma respectivă în şantier, noi am ieşit cu tot cu 
RAADPFL-ul, nu am mai tăiat niciun pom.  
     De altfel, eu m-am obişnuit. În toate proiectele s-a dat cu pietre la început, după care 
când au văzut cât de bine au ieşit, au încercat să le ţină sub tăcere cei care erau cârcotaşi.  
     În ceea ce priveşte ajutoarele sociale că e ruşine să spunem că avem 17 mii de familii 
cu risc social. Dar le avem, dl. consilier, de ce să ne ascundem? Ne ruşinăm cu ei că sunt 
săraci? Este o problemă care se întâmplă în toată România. Din punctul nostru de vedere, 
trebuie să-i ajutăm, nu să-i ascundem.  
     Şi ajungem şi la locurile de muncă. Spuneţi că nu sunt 20 de mii de locuri de muncă, 
aşa cum am promis. Întrebaţi-vă colegul dvs. de partid de la ITM să vă dea statistica. Noi 
de acolo am luat-o. Sunt 21 de mii de locuri de muncă create în patru ani. Şi vă mai spun 
ceva. Există o bursă a locurilor de muncă creată la Primăria Municipiului Craiova. Dacă 
accesaţi site-ul veţi găsi în permananţă aproximativ 600 de locuri de muncă disponibile. 
Este cineva în Craiova care nu are un loc de muncă? Foarte bine, poate să acceseze bursa 
locurilor de muncă a primăriei şi acolo în mod sigur va găsi ceva. 
     Am mai făcut ceva în ceea ce priveşte locurile de muncă. Am reuşit să atragem nişte 
fabrici aici în centrul de afaceri pe care l-am deschis în Marea Britanie, 3 fabrici, şi o 
fabrică de biscuiţi despre care v-am auzit aseară un coleg de partid spunând cu au mers şi 
la Arad şi li s-a spus sictir. Este jenant, nu în campanie electorală, niciodată. Este cea mai 
mare fabrică deschisă după 1989 în Craiova. Prima fabrică deschisă de biscuiţi pentru că 
lângă această fabrică se mai construieşte una care duce mai departe la crearea de noi 
locuri de muncă. Noi încercăm investitorii să-i atragem şi să ne purtăm foarte frumos cu 
ei, nu să-i umilim. Alţii poate îşi permit, este problema lor.   
     Dacă v-am plistisit îmi cer scuze. Vă mulţumesc încă o dată pentru colaborarea pe 
care am avut-o în aceşti patru ani.  
     Dl. Badea: 
     Mi-aş fi dorit să văd mult mai mult echilibru, modestie şi realism din partea actualului 
primar. Aroganţa pe care o arată faţă de craioveni este maximă. Îi dorim dânsei ce-şi 
doresc craiovenii.  
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Dl. Preşedinte: 
Mulţumesc colegilor şi executivului pentru buna colaborare din acest consiliu local 

şi vreau să urez baftă viitorului primar şi viitorului consiliu local.  
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.05.2016. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
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