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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.04.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 1 loc este vacant prin demisia d-lui Cilibiu, 2 consilieri 
absenţi motivat (dl. Cotescu şi dl. Pîrvu) şi 2 consilieri întârzie (dl. Marinescu şi d-na 
Popescu). Sedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Vă supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31.03.2016 şi să vă 
fac cunoscut controlul de legalitate pentru şedinţa din 31.03.2016. Au fost adoptate 35 de 
hotărâri, toate temeinice şi legale. Cine este pentru procesul verbal şi controlul de 
legalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-rei consilier Godinel pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 

  Dl. Preşedinte: 
Stimată doamnă primar, Lia Olguţa Vasilescu, vă mulţumim şi ne bucurăm că 

sunteţi alături de noi.  
Prin dispoziţia nr. 2895/22.04.2016, 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 28.04.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 

Craiova, pe trimestrul I al anului 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile,  la data de 31.03.2016. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 
2016. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016. 

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

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun 
ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane. 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 05.05.2016. 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de acordare a beneficiilor sociale 
pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război şi a Zilei Victoriei. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al municipiului Craiova, a unui 
premiu, fiecărei persoane care împlineşte vârsta de 100 de ani. 

13. 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 mai 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 
(10-14 mai 2016), de către Academia Internaţională „Mihai Eminescu”. 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către Asociaţia pentru Cultură şi Tango a evenimentului Luna Tango 
(luna mai 2016). 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către ANSR Filiala Teritorială a Surzilor Craiova a Concursului 
Naţional de dans modern al persoanelor deficiente de auz „Graţie pe aripile dansului” 
(luna mai 2016). 

17. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării a Campionatului Naţional Universitar de Fotbal Feminin în cadrul 
proiectului „Craiova-Capitală Europeană a Sportului în 2017” (luna mai 2016). 

18. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova, în perioada 21-22 mai 
2016, a evenimentului „Zilele Mihai Viteazul”, ediţia a IV-a. 

19. Proiect de hotărâre privind programul manifestărilor dedicate Zilei Municipiului 
Craiova 2016, ediţia XX (23 mai – 29 mai 2016). 

20. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova cu Asociaţia Palmyra fest 
Târgovişte, în parteneriat cu Heineken Romania, în vederea organizării manifestărilor 
dedicate Zilei Municipiului Craiova 2016. 
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21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova, domnului Doga Eugen. 

22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova, domnului Bălaşa Nicolae. 

23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova, domnului Pascu Dănuţ. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 
2016. 

25. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Craiova, ca parte civilă în 
dosarul nr.54/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova. 

26. 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. 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.Gen Dragalina, nr.49, din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

29. 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.. 

30. 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.. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport 
public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în municipiul 
Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public 
de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, către R.A.T. SRL.  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între municipiul 
Craiova, şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la furnizarea de 
materiale pentru reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din România”. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.416/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. 
Coşuna”. 
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37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 63/2016 referitoare la  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente construcţiilor 
dobândite în condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 

 INIŢIATOR, 
                                                                                             Consilier municipal, 

                                                                                  Bianca Maria Carmen PREDESCU 
 
 
39. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din 
municipiul Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere a spaţiilor cu destinaţia 
de birouri din incinta „Centrului de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri 
Craiova”; 

3. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L 

 
 

     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, ordinea de zi plus punctele peste ordinea de 
zi. 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 execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile,  la data de 31.03.2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 
2016. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016. 

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

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun 
ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane. 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 05.05.2016. 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de acordare a beneficiilor sociale 
pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război şi a Zilei Victoriei. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al municipiului Craiova, a 
unui premiu, fiecărei persoane care împlineşte vârsta de 100 de ani. 

13. 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 mai 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 
(10-14 mai 2016), de către Academia Internaţională „Mihai Eminescu”. 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către Asociaţia pentru Cultură şi Tango a evenimentului Luna Tango 
(luna mai 2016). 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către ANSR Filiala Teritorială a Surzilor Craiova a Concursului 
Naţional de dans modern al persoanelor deficiente de auz „Graţie pe aripile dansului” 
(luna mai 2016). 

17. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării a Campionatului Naţional Universitar de Fotbal Feminin în cadrul 
proiectului „Craiova-Capitală Europeană a Sportului în 2017” (luna mai 2016). 

18. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova, în perioada 21-22 mai 
2016, a evenimentului „Zilele Mihai Viteazul”, ediţia a IV-a. 

19. Proiect de hotărâre privind programul manifestărilor dedicate Zilei Municipiului 
Craiova 2016, ediţia XX (23 mai – 29 mai 2016). 

20. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova cu Asociaţia Palmyra fest 
Târgovişte, în parteneriat cu Heineken Romania, în vederea organizării manifestărilor 
dedicate Zilei Municipiului Craiova 2016. 
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21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova, domnului Doga Eugen. 

22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova, domnului Bălaşa Nicolae. 

23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova, domnului Pascu Dănuţ. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 
2016. 

25. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Craiova, ca parte civilă în 
dosarul nr.54/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova. 

26. 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. 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.Gen Dragalina, nr.49, din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

29. 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.. 

30. 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.. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de 
transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în 
municipiul Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport 
public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, către R.A.T. SRL.  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între 
municipiul Craiova, şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la 
furnizarea de materiale pentru reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în 
cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri 
reduse din România”. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.416/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
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Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. 
Coşuna”. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 63/2016 referitoare la  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente construcţiilor 
dobândite în condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 

                                                                                             INIŢIATOR, 
                                                                                   Consilier municipal, 
                                                                               Bianca Maria Carmen PREDESCU 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din 

municipiul Craiova 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere a spaţiilor cu destinaţia de 

birouri din incinta „Centrului de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri 
Craiova”; 

41. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L 

42. Întrebări şi interpelări. 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 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 execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

trimestrul I al anului 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile,  la data de 31.03.2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

31.03.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
trimestrul I al anului 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016, conform anexelor nr. 
1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 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 bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2016, conform anexelor nr.1-2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.49/2016. 

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. 
 

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

cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 
D-ra Predescu: 
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Nu este o discuţie cu privire la acest punct, ci este un lucru deosebit de frumos, 
care ne face plăcere să îl remarcăm. Pentru prima dată, CS Universitatea Craiova este 
campioană la volei. După alte trei ediţii în care a fost vicecampioană, de ieri este 
campioană şi cred că şi în anii următori va fi tot aşa. Este un lucru deosebit în sensul că 
după zece ani de la înfiinţarea acestui club printr-o hotărâre a consiliului local, iată că 
prin buna organizare a acestei structuri a municipiului Craiova, pentru că este instituţie 
de cultură creată şi subordonată municipiului Craiova, consiliului local, avem rezultate 
deosebite. Cred că este cazul să-i felicităm cu toţii şi merită să-i susţinem financiar  în 
continuare. Este o zi bine venită pentru că executivul, prin doamna primar, s-a gândit ca 
pe lista cetăţenilor de onoare să fie şi antrenorul Dănuţ Pascu căruia în cea mai mare 
proporţie i se datorează acest rezultat. 

D-ra Preşedinte: 
Felicitări! 
Dl. Pană: 
Am fost cavaler şi am lăsat-o pe d-ra avocat să vorbească, dânsa iubeşte foarte 

mult sportul şi în special voleiul, se şi vede, am preluat de la dânsa această pasiune 
pentru volei şi este o pasiune frumoasă, dar nu despre asta vorbeam. Iată stimaţi colegi că 
după trei ani este pentru prima dată când anul acesta s-a aprobat un buget adecvat pe care 
îl solicităm de peste trei ani şi jumătate şi iată că rezultatele nu întârzie să vină. Este 
adevărat că atunci când am aprobat bugetul, eu am avut anumite ţinte care au fost: echipa 
de volei – locul I, echipa de baschet – locul III şi echipa de handbal – locul V. Aş dori 
măcar la celelalte, iată că un prim obiectiv şi voi vorbi şi la punctul în care dl. Dănuţ 
Pascu este cetăţean de onoare, dar mi se pare corect şi normal ca meritzele tuturor se 
regăsesc aici. În primul rând ar trebui să gândim ce facem cu această echipă, care este 
echipa de aur la ora actuală a municipiului Craiova. Să ştiţi că au fost eforturi deosebite 
făcute de către toţi, voi vorbi la punctul respectiv despre dl. Pascu, dar acum vreau să 
vorbesc despre echipă. Haideţi să gândim ce facem ca şi această echipă să fie, într-
adevăr, considerată echipa de aur a municipiului Craiova. Nu uitaţi, este primul titlu de 
campion la volei adus de o echipă de băieţi. Îmi pare rău că am ratat pe aproape locul III 
la baschet, ar fi putut fi posibil, acolo trebuia mai mare atenţie, la handbal nu vom 
termina pe locul VII dar mai avem o şansă şi rog foarte mult să se acorde o atenţie foarte 
mare pentru a putea să mergem măcar către cupă. Am făcut toată această intervenţie 
pentru că sunt singurul sau sunt printre singurii care în ultimii trei ani şi jumătate am 
insistat foarte mult pentru sport. Mulţumesc consiliului local că a înţeles acest lucru şi 
iată că rezultatele se văd. Felicit şi eu pe toţi sportivii din Craiova. M-aş bucura să fie 
sportul dus către şcoli, să vină din şcoli, şi am spus-o şi cu altă ocazie, şi aici fac o 
paranteză, deja sunt cluburi private pe care le felicit, care sunt în domeniul baschetului şi 
în domeniul voleiului în general şi chiar în domeniul handbalului. Ar fi bine să încurajăm 
în continuare sportul în Craiova pentru a avea rezultate. Vă mulţumesc mult şi felicit încă 
o dată echipa de volei. Hai SCM Craiova! 

Dl. Badea: 
Este primul titlu pe care o echipă îl ia după 23 de ani. Din 1993 când s-a câştigat 

Cupa României la fotbal şi campionatul la volei fete, de atunci nu s-a mai obţinut niciun 
alt titlu. Felicitări în primul rând primăriei pentru că a reuşit să găsească resursa 
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financiară pentru a acorda echipelor care fac parte din SCM resursa financiară necesară 
pentru performanţă. Bravo Dănuţ Pascu! 

D-ra Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) total venituri –9.571,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –9.571,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
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.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. 
 

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

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) total venituri  - 63.849,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

63.068,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 781,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 64.763,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 63.934,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 829,00 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.44/2016. 

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

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

 
 

7. 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.  
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri – 741.400,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 753.940,00 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. 
 

 
8. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în 

comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane. 
Dl. Florescu: 
De la început vreau să subliniez faptul că aceste subvenţii sunt bine venite pentru 

categoriile de persoane avute în vedere de executiv, în special de pensionari şi de 
persoanele cu venituri mici. Eu mi-am făcut un obicei pe care îl consider bun, să mă 
întâlnesc cu reprezentanţii asociaţiilor de pensionari înainte de fiecare şedinţă de consiliu 
local. Dumnealor au câteva doleanţe pe care vreau să le exprim public de la acest 
microfon. Cei care au depăşit vârsta de 70 de ani, au dreptul să circule gratuit cu 
mijloacele de transport în comun ale RAT SRL. Cred că nu mai este necesar ca lunar să 
vină şi să demonstreze acest lucru. N-au cum să împlinească o vârstă mai mică decât 70 
de ani. Inclusiv persoanele care au venituri mai mici de 1000 lei. Consider că nu trebuie 
să vină lunar să demonstreze acest lucru decât atunci când i se modifică cuantumul 
acestei cifre şi depăşeşte suma de 1000 lei. Atât am vrut să vă spun şi aş mai adăuga 
totuşi faptul că pe aceeaşi ordine de zi avem un proiect prin care RAT-ul primeşte prin 
atribuire directă delegarea serviciului de transport public şi cred că trebuiau puţin 
inversate pe ordinea de zi. Să-i fi delegat prima dată serviciul de transport public şi după 
aceea să vorbim de facilităţi. Mulţumesc. 

Dl. secretar Mischianu: 
În cronologia adoptării, contractul de delegare are 17 anexe. Cele cu facilităţile fac 

parte integrantă din contractul de delegare. Deci ordinea firească este întâi aprobăm 
facilităţile, tarifarea am aprobat-o anterior, luna trecută şi ele sunt cuprinse în anexele de 
la 1 la 17 aşa cum prevede legea.  Repet, anexele la contractul de atribuire a delegării 
sunt 17 la număr şi ordinea firească este aprobăm întâi facilităţile pentru călătorii pe 
tramvaie şi autobuze, iar apoi, în contractul de delegare, în cele 17 anexe avem inclusă şi 
această facilitate.  

D-ra Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.(1) Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. 
SRL, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
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a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii 
cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi 
pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.000 lei/lună.  

b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un venit net din 
pensie de peste 1.000 lei/lună; 

c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) lit.a, pensionarii care intră sub incidenţa 
Decretului-Lege nr. 118/30.03.1990, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/29.12.1999. 

Art.2. Categoriile de persoane prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor putea călători 
pe mijloacele de transport în comun, cu documentele de călătorie eliberate de 
R.A.T. SRL, pe baza următoarelor acte: 

a) pentru persoanele prevăzute la art.1, literele a şi b: actul de identitate şi cuponul 
de pensie din luna anterioară celei pentru care se solicită abonamentul; 

b) pentru persoanele prevăzute la art.1, literele c şi d: actul de identitate şi  
adeverinţa din care să rezulte că sunt elevi sau studenţi ce frecventează cursurile 
de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul Craiova. 

Art.3.Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T. SRL, se face în baza documentelor 
prevăzute în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare, începând cu data de 01.07.2016, dată la care îşi 
încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
81/2012, nr. 222/2014 şi nr. 545/2014. 

    Art.5.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 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Matei).  
 

 
9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
  Art.1.Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova-dna.Lia-Olguţa Vasilescu, 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 

1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi 
în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 05.05.2016. 
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 împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
05.05.2016, ora 14.00, ordinea de zi cu privire la modificarea, prin completare, a 
art.5, pct.5.1 ”Activităţi secundare” din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., cu "Cod CAEN 5610 Restaurante". 

a) Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl.Pîrvulescu Ionuţ,  nu poate participa la lucrările Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se 
împuterniceşte 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. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 

1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de acordare a beneficiilor 
sociale pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova, cu ocazia 
Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Victoriei. 
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  acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, 
respectiv Zilei Victoriei, sărbătorite în data de 29 aprilie, respectiv în data de 9 
mai, constând în câte un pachet cu alimente pentru fiecare eveniment în parte, ce 
va conţine: 2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez, 1 kg mălai, pentru 
categoriile de persoane prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare în vederea distribuirii pachetelor cu alimente, sunt asigurate 
din bugetul local, Cap.68.02, Subcapitolul 68.02.50. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al municipiului 
Craiova, a unui premiu, fiecărei persoane care împlineşte vârsta de 100 de ani. 
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, din bugetul local al Municipiului Craiova, a unui premiu în 

valoare netă de 1000 lei, pentru fiecare persoană care împlineşte vârsta de 100 de 
ani şi are domiciliul în municipiul Craiova.  

Art.2. Premiul se va acorda pe baza Dispoziţiei emise de Primarul Municipiului Craiova, 
la solicitarea persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială 
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. 
 
 

13. 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 mai 
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 
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acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 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 aprilie 2016, către 
Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi 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. 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu” (10-14 mai 2016), de către Academia Internaţională „Mihai 
Eminescu”. 

     Dl. Vasile: 
     În primul rând nu pot să nu observ pe ordinea de zi foarte multe evenimente ce vor 
avea loc în timpul campaniei electorale, în luna mai. Strict la acest proiect de hotărâre, 
din câte ştiu eu, datele importante din viaţa lui Mihai Eminescu, au fost 15 ianuarie, 15 
iunie şi mi se părea normal ca acest eveniment să aibă loc în luna iunie, dar de, se 
termină campania electorală. Am luat cuvântul însă, să vă spun, d-na primar, că spre 
surprinderea mea de sfârşit de mandat, a început să ne fie frică de dvs. Şi nu din punct de 
vedere electoral, ci datorită faptului că suntem supuşi la nişte proiecte, noi neavând 
pregătirte juridică, destul de ciudate. Nu cu puţin timp în urmă ne-aţi chemat, am votat 
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un PUD, ne-aţi chemat, l-am votat împotrivă. În acest proiect de hotărâre vreau să vă 
spun că noi facem un parteneriat şi nu înţelegem cu cine. Facem cu Academia 
Internaţională „Mihai Eminescu”. Nu există. Avem în tot raportul de specfialitate referire 
la o fundaţie europeană „Mihai Eminescu”.  Avem date de identificare de la Registrul 
Comerţului fără J. Dacă ne uităm pe CUI prevăzut în contract, repet, la această academie, 
pe Ministerul de Finanţe reiese că este vorba de Institutul de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolaescu Plopşor”. Pe este prezentat un cif al Asociaţiei Europene Mihai 
Eminescu, noi încheiem parteneriatul cu Academia Mihai Eminescu. Oricum ciful nu 
mai este de actualitate, acum câţiva ani s-au schimbat aceste tipuri de cifuri. Vorbim de o 
asociaţie înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu sediul social în Craiova. Sunt 
foarte multe inadvertenţe în acest raport. Din documentaţia prezentată constatăm că nr. 
8142726 este un CUI alocat Fundaţiei Internaţionale Mihai Eminescu. Parteneriatul 
contractului este cu Academia Internaţională nu cu Fundaţia Europeană. Nu se face 
dovada că Academia Mihai Eminescu are personalitate juridică în niciun fel din raport. 
Ne duce la ideea că alocăm o sumă destul de mare de 120 mii lei unei asociaţii fantomă, 
unei structuri fantomă. Nu ne este prezentat, nu reiese de niciunde cine este această 
academie. Vă rog, foarte mare atenţie pe lângă faptul că şi la punctul acesta şi la celelalte 
puncte următoare se invocă art. 36 alin. 7 lit. A din Legea 215/2001, temei ce înseană 
asociere cu persoane juridice române sau străine, iar noi facem parteneriat. Vă rog să ne 
daţi răspunsuri la aceste întrebări, pentru că nu putem să votăm. Nu ştim cine este 
Academia Română, nu înţelegem cine este fundaţia, nu înţelegem cine este Institutul de 
Cercetare, sunt foarte multe date eronate. Vă mulţumesc frumos.  
     Dl. Pană: 
     Este adevărat că suntem în Săptămâna patimilor şi eu mi-am propus ca în această 
săptămână să nu fiu pătimaş.  Din punct de vedere juridic, eu dau dreptate colegului şi 
este un lucru foarte bun şi am spus acest lucru de foarte multe ori, ca toate rapoartele şi 
hotărârile să fie temeinic şi legal avizate. Nu este rolul nostru de a face asemenea 
verificări, dar eu nu pentru asta m-am înscris la cuvânt, ci pentru faptul că sunt de acord, 
aşa cum sunt de acord să promovăm sportul în municipiul Craiova, aşa sunt de acord să 
promovăm cultura în municipiul Craiova. Că este în campanie, că nu este în campanie, 
este un eveniment foarte bun. Să nu uităm cine este Mihai Eminescu pentru că foarte 
mulţi îl denigrează pe marele nostru poet, Mihai Eminescu, şi în acelaşi timp, să nu uităm 
că am fost martorii unui mare eveniment cultural care ne-a demonstrat că, într-adevăr, 
Craiova merita şi merită să fie „Capitală europeană a culturii”. A demonstrat acest lucru 
prin festivalul de teatru Shakespeare şi prin aceste zile care au fost extraordinare. A fost 
o emulaţie nemaipomenită la nivelul municipiului Craiova. Vreau să vă spun că au fost 
activităţi aproape în toate zonele Craiovei şi de aceea sunt de acord în continuare să 
promovăm. Restul, cum spune Shakespeare, „e tăcere”. De aceea vă rog foarte mult, 
atenţie foarte mare la modul în care redactăm şi urmărim asemenea chestiuni. Oricum 
sunt pentru promovarea acţiunilor culturale în municipiul Craiova. Mulţumesc frumos.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Vreau să vă spun că această fundaţie, academie, putem să mai înşirăm nişte titulaturi, 
desfăşoară înuna dintre zilele acestui eveniment în clădirea muzeului de ani de zile. Şi 
oamenii aceştia există. Eu am văzut personalităţi din Japonia, din Mongolia, din America 
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de Sud şi sunt persoane care fac parte din academiile naţionale, au fost şi preşedinţi de 
academii naţionale. Deci oamenii ăştia există. Că probabil trebuie refăcut raportul, să 
limpezim puţin sub ce titulatură, asta este partea a doua, dar vreau să vă spun că 
asemenea eveniment se întâmplă în fiecare an şi reuşeşte nu ştiu cum, este meriturl 
organizatorilor, să aducă reprezentanţi absolut din toată lumea, adică este incredibil cum 
poţi să  aduci şi din America de Sud şi din Mongolia oameni, adică este admirabil. Plus 
că în presa literară se reflectă pozitiv acest gen de evenimente. Asta am vrut să spun. 
Partea birocratică nu mă pricep şi nu ştiu exact despre ce este vorba. 
     D-ra Predescu: 
     Dacă citim raportul, observăm că el este corect întocmit pentru că la un moment dat 
scrie: conform actului constitutiv, Fundaţia Europeană Mihai Eminescu prin Academia 
Internaţională Mihai Eminescu. Ei au rămas cu denumirea de Academie Internaţională 
pentru că s-au demult, imediat după 1990 prin eforturile profesorului Ion Diaconescu, un 
apropiat al marelui Cioran şi au rămas cu această denumire. Ulterior ştim că numai 
Academia Română a mai putut să mai rămână cu denumirea de academie. Juridic este o 
fundaţie şi are între structurile sale şi această formă denumită Academia Internaţională 
Mihai Eminescu. Cred că toţi craiovenii cunoaştem câteva lucruri, că ne bucurăm că 
avem printre noi pe profesorul Constantin Barbu, unul dintre cei mai renumiţi 
eminescologi din ţară în viaţă şi ne face cinste în acest sens, recunoscut ca atare pe plan 
internaţional. Aşa cum spunea şi dl. consilier Ştefârţă, cunoaştem cu toţii faptul că de ani 
de zile şi eu îmi aduc aminte că de prin 2004, la Muzeul de Artă organizează anual o 
sesiune de decernare a unor premii, după cum tot la Muzeul de Artă, apoi la Biblioteca 
Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman organizează aceste reuniuni anuale internaţionale. 
Mondiale, spun dânşii. Cert este că din România, pentru că am asistat fiecare dintre noi, 
cel puţin o dată la astfel de întâlniri, din România este cea mai activă organizaţie care îl 
omagiază pe Eminescu şi se bucură de o atare recunoaştere pe plan internaţional. Asta şi 
face ca să se bucure de participarea anual, cum o vedem şi de această dată, din întreaga 
lume, din Japonia, din America Latină, de peste tot. Este un lucru normal pentru 
municipiul Craiova să se asocieze într-o astfel de acţiune. Cred că vă aduceţi aminte bine 
că dânşii cu foarte multe eforturi în anii precedenţi au derulat toate programele. 
Câteodată îi mai susţinea Ministerul Culturii, dar nu îndeajuns ş.a.m.d. Din punct de 
vedere juridic, nu este nicio eroare, este corect întocmit tot.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Cred că ar fi bine pentru acurateţea contractului, a parteneriatului, să înlocuim în 
cuprinsul tuturor actelor termenul de academie cu termenul de fundaţie. Observăm în 
actele depuse în susţinerea documentului respectiv că dl. profesor universitar Ion 
Diaconescu are calitatea de preşedinte şi al academiei şi al fundaţiei, iar toată 
corespondenţa care se poartă între autoritatea locală şi aceste entităţi, sunt cu antet, adică 
şi academia şi fundaţia. Dar pentru acurateţe vă propun să îndreptăm această eroare 
materială şi în locul academiei să avem Fundaţia Mihai Eminescu. Totodată, în cadrul 
comisiilor de specialitate, am amintit că se modifică atât raportul, cât şi raportul de 
parteneriat prin includerea unei obligaţii în sarcina partenerilor noştri de a ne prezenta 
registrul de cheltuieli şi le-am trecut ca drepturi, respectiv ca şi obligaţie corelativă de a 
prezenta deconturi pentru fiecare manifestare în termen de 30 de zile după finalizarea 
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evenimentului. În concret, la art. 4 la obligaţiile   fundaţiei, se va introduce o nouă literă, 
g, şi are următorul conţinut: „să prezinte decontul justificativ, devizul privind suma 
alocată de către municipiul Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după 
finalizarea evenimentului. Pe cale de consecinţă şi la municipiul Craiova 
apareurmătoarea obligaţie: să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea 
evenimentului festival numai după prezentarea deconturilor justificative avizate de către 
Fundaţia Internaţională Mihai Eminescu din suma alocată din care vor fi suportate 
etichete, block notes, ecusoane, afişe, bannere, medalia Eminescu, antologia Eminescu, 
pixuri, diplome, mape, etc. costurile de tipărire pentru materialele publicitare, cazarea şi 
masa pentru 50 de persoane pe durata desfăşurării evenimentului. Cu aceste modificări, 
v-aş ruga să fie supus votului. 
     Dl. Vasile: 
     În primul rând, să înţeleagă toată lumea că nu sunt împotriva evenimentului, din 
contră, mă bucur, dar ar fi fost normal să aibă loc în jurul datei de 15 iunie şi nu în 
campania electorală. Mulţumesc frumos că se face această schimbare în contractul pe 
care îl votăm pentru că nu avea nicio personalitate juridică, nu exista această academie cu 
care noi făceam un contract şi dădeam bani. Totuşi, mă voi abţine la acest punct de pe 
ordinea de zi datorită faptului că din păcate, nu avem formare juridică, dar suntem 
nevoiţi, ca şi consilieri, să începem să citim legi, după câte observăm, şi în acel alineat 
din Legea 215 se face trimitere strict la parteneriat şi nu la asociere.  Pe unul din punctele 
de pe ordinea de zi facem parteneriat, nu facem asociere. La o simplă căutare la 
Ministerul Finanţelor după acest CUI rezultă un institut de cercetare socio-umană de pe 
str. Unirii. Încă nu sunt foarte clar şi din acest motiv, mă voi abţine la acest punct de pe 
ordinea de zi. Mulţumesc frumos. 
     D-ra Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

         Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Euopeană „Mihai 
Eminescu”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu”, în perioada 10.05.-14.05.2016. 

          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 120.000,00 lei de la bugetul local al municipiului 
Craiova pentru organizarea Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.     

        Art.4. Se aprobă Proiectul-Program privind organizarea Festivalului Mondial de Poezie 
„Mihai Eminescu”-ediţia a IV-a, în perioada 10.05.-14.05.2016, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
3 abţineri (Badea, Florescu, Vasile).  
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15. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către Asociaţia pentru Cultură şi Tango a evenimentului Luna 
Tango (luna mai 2016). 
Dl. secretar Mischianu: 
Şi aici cu aceleaşi modificări pe care le-am anunţat. Obligaţiile corelative privind 

decontul pe cheltuieli.  
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 încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia pentru Cultură şi Tango, în vederea susţinerii celor 6 
reprezentaţii ale spectacolului „Luna Tango”, pe parcursul anului 2016, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

        Art.3.  Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 20.000 
lei,  pentru organizarea spectacolului „Luna Tango”. 

        Art.4. Se aprobă Proiectul-Program privind organizarea spectacolului „Luna Tango, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine, 
Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Asociaţia pentru Cultură şi Tango vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 

organizării de către ANSR Filiala Teritorială a Surzilor Craiova a 
Concursului Naţional de dans modern al persoanelor deficiente de auz „Graţie 
pe aripile dansului” (luna mai 2016). 
Dl. secretar Mischianu: 
Şi aici cu aceleaşi modificări pe care le-am anunţat. Obligaţiile corelative privind 

decontul pe cheltuieli.  
D-ra Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

          Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România – Filiala Teritorială Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor 
prilejuite de Concursul Naţional de Dans Modern al Persoanelor Deficiente de 
Auz „Graţie pe aripile dansului”, în perioada 27 – 29 mai 2016, prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       
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        Art.3.  Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 12.000 
lei,  în vederea organizării Concursului Naţional de Dans Modern al Persoanelor 
Deficiente de Auz „Graţie pe aripile dansului”. 

        Art.4. Se aprobă Proiectul-Program privind organizarea  Concursului Naţional de Dans 
Modern al Persoanelor Deficiente de Auz „Graţie pe aripile dansului”, prevăzut 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine, 
Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Teritorială Craiova şi 
Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării a Campionatului Naţional Universitar de Fotbal Feminin în cadrul 
proiectului „Craiova-Capitală Europeană a Sportului în 2017” (luna mai 
2016). 
Dl. secretar Mischianu: 
Şi aici cu aceleaşi modificări pe care le-am anunţat. Obligaţiile corelative privind 

decontul pe cheltuieli. Raportul şi parteneriatul modificat. 
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 încheierea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Sportivă Pro EFS Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
organizării Campionatului Naţional Universitar de Fotbal Feminin 2016, în 
perioada 27.05.-29.05.2016. 

          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local al municipiului Craiova 
pentru organizarea Campionatului Naţional Universitar de Fotbal Feminin. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.     

         Art.4. Se aprobă Proiectul-Program privind organizarea Campionatului Naţional 
Universitar de Fotbal Feminin 2016, în perioada 27.05.-29.05.2016, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia Sportivă Pro EFS Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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18. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova, în perioada 
21-22 mai 2016, a evenimentului „Zilele Mihai Viteazul”, ediţia a IV-a. 

     Dl. Florescu: 
     Eu am întrebat şi ieri în şedinţa comisiei juridice dacă zilele de 21 şi 22 mai au vreo 
conotaţie în istoria noastră sau, pur şi simplu, este o manifestare a PSD în campania 
electorală. Dacă aţi fi dorit cu adevărat să-l sărbătorim pe Mihai Viteazu, atunci acest 
eveniment trebuia să se întâmple pe data de 1 noiembrie, pentru că la 1 noiembrie 1599 
marele voievod a intrat călare pe un cal alb în cetatea Alba Iulia şi a făcut unirea 
românilor, prima mare unire a românilor. De asemenea, în bugetul Casei de Cultură 
Traian Demetrescu nu este prevăzută o sumă specială pentru acest eveniment. Consider 
că folosiţi imaginea celei mai mari personalităţi istorice a oltenilor, sau poate chiar a 
românilor, aşa cum mă completează foarte bine un coleg,  pentru a vă face campanie 
electorală. Acum 416 ani de la intrarea triumfală în cetatea Alba Iulia a lui Mihai Viteazu 
călare pe un cal alb, d-na Olguţa Vasilescu vrea să intre în Primăria Craiova călare pe un 
cal roşu. Nu sunt de acord şi mă voi abţine să votez acest proiect. 
     D-ra Predescu: 
     Mihai Viteazu este primul unificator al celor trei ţări române. Zilele Mihai Viteazu au 
în vedere acest fapt. Unirea la care dvs. faceţi referire este primul pas al unirii celor trei 
ţări române. Eu i-am transmis d-nei primar o rugăminte a profesorilor de istorie de la 
Universitatea din Craiova şi anume de a iniţia demersuri pe lângă Parlamentul României 
de sărbătorire ca şi zi naţională a Zilei Unirii realiuzată în mai şi nu în noiembrie de către 
Mihai Viteazu la 1600. Suntem singurul oraş din ţară care omagiem pe Mihai Viteazu în 
modalitatea arătată. Cunoaştem cu toţi că a fost ban al Craiovei şi ca ban al Craiovei a 
pornit în ascensiunea aceasta teribilă de a uni cele trei ţări române şi de a lăsa posterităţii 
acest ţel înfăptuit abia în 1918 în forma sa finală. Cred că este o mândrie pentru toţi 
craiovenii de a sărbători Zilele Mihai Viteazu aşa cum se cuvine. Şi mai am o rugăminte, 
d-na primar, pentru că statuia este proprietatea municipiului. Pe statuia Mihai Viteazu din 
piaţa care îi poartă numele, Piaţa Prefecturii, iniţial placa care conţinea inscripţia 
conţinea şi datele de când a fost domnitor al celor trei ţări. Ulterior s-a modificat 
inscripţia şi nu mai conţine datele. Tot colegii mei de la facultatea de istorie mi-au cerut 
să reluăm forma iniţială de inscripţionare.  
     Dl. Nicoli: 
      În primul rând aş dori să-i spun colegului nostru că politica se face şi în stradă şi că 
ziua pe care noi astăzi o votăm de 21 nu este politică. Îi aşteptăm pe toţi colegii în 
democraţie să ne spună opiniile, să ne simţim bine pentru că Mihai Viteazu este un 
simbol pentru noi toţi, iar doamna primar nu-şi face campanie atunci, pentru că toate 
partidele îşi vor face campanie în toată luna prevăzută de lege. Bravo d-na primar, vă 
invit pe toţi să fiţi atunci împreună pentru că a bea o bere ca parteneri în armonie, 
înseamnă democraţie, înseamnă a fi cetăţean european. Felicitări celor care au iniţiat de-a 
lungul timpului acest eveniment, iar noi, oltenii, trebuie să fim mândri că am avut un dac 
care a reuşit să aducă ţării dreptate într-un singur punct. 
     Dl. Pană: 
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     Rămân puţin surprins şi mirat că tot ceea ce facem noi sau încercăm să facem noi, 
românii în general, pentru că aşa cum aţi spus, Mihai Viteazu a fost conducătorul 
românilor, al tuturor românilor pentru prima dată. Că a plecat de la noi, este cu totul 
altceva. Ceea ce este specific nouă şi în general în această zonă este această chestiune de 
a mai găsi noi câte ceva, nu fac niciun atac la nicio persoană, vorbesc în general la ora 
actuală, de a mai găsi noi câte o chichiţă, astfel încât să nu reuşim să fim cu toţii de acord 
în această chestiune. Eu cred că acum este o coincidenţă faptul că este şi campanie 
electorală. Nu trebuie să facem acum din acest lucru o asemenea problemă. Problema 
este, încă o dată, stimaţi colegi, nimeni nu spune că toţi trebuie să ridicăm mâna ca 
înainte de 1989, nimeni nu spune că trebuie toţi să avem aceleaşi idei, aceleaşi gândiri. 
Problema este că în lucrurile mari pe care trebuie să le înfăptuim, să fim uniţi, lucru care 
nu se întâmplă, şi vorbim de patriotism, dar cuvântul patriot este foarte mult folosit în 
America şi nouă n-ar trebui să ne fie ruşine de acest lucru. Să nu uităm încă o dată că 
este, că nu este, şi este bine să studiem istoria şi d-ra profesor v-a explicat foarte clar de 
ce în luna mai şi nu în altă lună. Este bine să fim uniţi în ceea ce facem. Campaniile vin 
şi trec. Noi venim şi trecem pe aici. Important este ca ceea ce facem pentru Craiova să 
dorim cu toţii spre binele ei. 
     Dl. Florescu: 
     Am să dau curs invitaţiei colegului Nicoli şi voi participa la manifestările Zilelor 
Mihai Viteazu, dar îmi permit să mă abţin de la acest vot pentru că mi se pare că folosiţi 
personalitatea marelui oltean, marelui român Mihai Viteazu pentru a face campanie 
electorală. Este singurul motiv pentru care mă voi abţine. De asemenea, vreau să-i mai 
reamintesc d-nei primar că le-a promis craiovenilor capul lui Mihai Viteazu şi craiovenii 
aşteaptă să vă ţineţi de promisiune, d-na primar. Şi a propos de atâtea manifestări, mai 
avem să sărbătorim zilele Valeriu Zgonea şi avem toate sărbătorile posibile puse în luna 
mai, lună electorală. Este aşa o frenezie în a cheltui banii din bugetul public ca şi cum am 
avea nişte sume extraordinar de mari şi nu mai ştim ce să facem cu ele. Vă mulţumesc.  
     Dl. Vasile: 
     Nu am înţeles dacă invitaţia d-lui consilier local ca să nu-.i spun instigare la consum 
de alcool, este pentru colegii din consiliu sau pentru colegii d-lui Mihai Viteazu, pentru 
că toţi antevorbitorii au vorbit de Mihai Viteazu şi de colegi. Nu înţelegem pentru cine 
este invitaţia. Mulţumesc frumos.  
     D-ra Predescu: 
     În acest mandat au fost iniţiate mai multe proiecte. Unul a fost modificarea Zilelor 
Craiovei din 26 octombrie pe 2 iunie şi iată că de această dată tocmai pentru că este 
premergător alegerilor nu se mai organizează zilele municipiului ca să nu spună toată 
lumea că se face campanie şi în această modalitate cu o săptămână înainte tocmai pentru 
a nu se imputa ceva, iar un al doilea mare proiect a fost acesta de a-l omagia pe Mihai 
Viteazu. Încă din priumul an s-au organizat zilele Mihai Viteazu. Nu este o manifestare 
ad-hoc. Pe de altă parte, îi rog pe colegi să-şi păstreze demnitatea în afirmaţiile pe care le 
fac. 
     Dl. Socoteanu: 
     Eu îmi permit astăzi să vorbesc cu detaşare pentru că nu mai candidez la viitorul 
mandat şi atunci voi vorbi practic, fără a fi suspectat de party prie-uri electorală în 
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discuţiile noastre din cadrul consiliului local. Ce remarc eu, d-lor colegi, este faptul că pe 
asemenea proiecte dezvoltăm o luptă de idei care nu generează niciun beneficiu pentru 
nici unul dintre noi, pentru oraşul Craiova, pentru concetăţenii noştri pe care îi 
reprezentăm astăzi efemer fiecare dintre noi aici. N-am auzit niciun fel de 
contrapropunere niciodată, n-am auzit niciodată motive concrete în afară de acuzaţii sau 
suspiciuni de party prie-uri electorale şi de captare a voturilor prin asemenea evenimente. 
Totuşi, să nu uităm, Mihai Viteazu este al nostru. Noi suntem olteni, ne identificăm cu 
Mihai Viteazu. Din perspectiva mea pur personală, apreciez că un asemenea eveniment 
nu poate să lipsească din agenda Craiovei şi cred că este benefic nu numai nouă cât 
întregii regiuni pe care noi cu mândrie ar trebui s-o reprezentăm atât la nivel naţional cât 
şi mai departe. Aşa că dl. Florescu, ca să vă folosiţi de microfon, cred că totuşi ar trebui 
să fim mai bine voitori măcar cu asemenea evenimente care nu fac decât bine la nivelul 
localităţii noastre. 
     D-na Primar: 
     Nu aş fi intervenit pentru că efectiv nu ştiu dacă mai era cazul, vreau doar să fac o 
singură precizare şi anume că în fiecare an evenimentele sunt în jurul aceloraşi date, nu 
s-a schimbat anul acesta, nu s-a făcut nicio excepţie. Acum patru ani s-a stabilit data de 
către istorici pentru zilele  Mihai Viteazu şi motivaţia o găsiţi în raportul de specialitate 
de acum 4 ani ca să nu ne apucăm acum să dăm lecţii de istorie cuiva aici. La nici unul 
dintre evenimentele de luna aceasta nu se face niciun fel de publicitate electorală, iar pe 
mine nu cred că m-aţi văzut în patru ani de zile niciodată urcând pe vreo scenă de zilele 
oraşului, de zilele Mihai Viteazu ş.a.m.d. Ba mai mult decât atât, la zilele Mihai Viteazu 
nu particip decât la depunerile de coroane în calitate oficială, iar partidele politice 
niciodată nu au depus coroane la această festivitate, ci doar instituţiile. Deci acest lucru 
se va întâmpla şi anul acesta tocmai pentru că am vrut dintotdeauna să evităm publicitate 
electorală sau a partidelor sau a cui vreţi dvs. să spuneţi când este vorba de nişte 
evenimente atât de importante pentru Craiova, pentru tradiţia şi istoria oraşului. Nu în 
ultimul rând, aş vrea să fac o precizare. Poate n-aţi observat, eu nu am intrat în campanie 
electorală. Eu  nu am panouri prin oraş, eu nu răspândesc pliante că eu nu mai am nevoie 
de campanie electorală.  
     D-ra Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului “Zilele Mihai Viteazul Craiova 2016” -  

ediţia a IV-a, în perioada 21- 22 mai 2016, conform proiectului-program care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cheltuielile ocazionate de organizarea evenimentului prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, vor fi suportate din bugetul propriu al Casei de Cultură “Traian 
Demetrescu”. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 

3 abţineri (Badea, Florescu, Vasile).  
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19. Proiect de hotărâre privind programul manifestărilor dedicate Zilei 
Municipiului Craiova 2016, ediţia XX (23 mai – 29 mai 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 Proiectul-Program “Ziua Municipiului Craiova 2016” - ediţia a XX-a, 

care se va desfăşura în perioada 23 mai – 29 mai 2016, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat media cu instituţiile partenere 
pentru organizarea evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2016”-ediţia a XX-
a. 

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

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine 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 asocierea Municipiului Craiova cu Asociaţia 
Palmyra fest Târgovişte, în parteneriat cu Heineken Romania, în vederea 
organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2016. 

     Dl. secretar Mischianu: 
     Aş vrea să fac o precizare. Aveţi fiecare dintre dvs. depusă astăzi prin registratură o 
nouă solicitare a asociaţiei Palmyra Fest şi Heineken care ne fac cunoscut că vor majora 
suma până la 60 mii euro şi, de asemenea, obligaţiile pentru cheltuirea acestor bani, adică 
relaţiile contractuale pe care le vor avea cu organizatorii, deconturile vor fi prezentate şi 
municipalităţii. Pe cale de consecinţă vom avea şi modificarea obiectului contractului în 
ceea ce priveşte obligaţia partenerului de a asigura manifestări în cuantum de până la 60 
mii euro şi, de asemenea, obligaţia să ne prezinte deconturile pentru manifestările 
organizate cu zilele Craiovei.  
     Dl. Pană: 
     Pentru că s-au propus aproape toate aceste manifestări în care noi participăm, 
problema este, dl. secretar, termenul corect care este: prin asociere sau în parteneriat? Ca 
să lămurim şi această chestiune şi v-aş ruga foarte mult de acum încolo să respectăm 
legea şi aici colegul a avut dreptate când a spus de Legea 215 care face referire la această 
chestiune. Atenţie foarte mare la aceşti termeni juridici. Noi nu stăpânăm foarte bine 
termenii juridici, nu este obligaţia noastră, dar ştiu că aşa trebuie, parteneriat şi nu 
asociere. Vă mulţumesc.  
     D-ra Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă 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, 
conform contractului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine 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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al 
municipiului Craiova, domnului Doga Eugen. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

compozitorului, pianistului şi dirijorului Eugen Doga-în semn de 
recunoştinţă pentru întreaga sa activitate, pentru o viaţă dedicată muzicii, 
pentru capodoperele de geniu şi pentru complexa personalitate. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al 
municipiului Craiova, domnului Bălaşa Nicolae. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

scriitorului Nicolae Bălaşa-în semn de recunoştinţă pentru întreaga sa 
activitate. 

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al 
municipiului Craiova, domnului Pascu Dănuţ. 

     Dl. Pană: 
     Dl. Dănuţ Pascu, trebuie să spăunem şi eu mă bucur că s-a făcut această propunere 
chiar înainte de a se şti că se va câştiga campionatul, dar dl. Dănuţ Pascu este un produs 
al Craiovei în domeniul sportului. Probabil că aţi văzut în CV-ul dumnealui că a câştigat 
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patru titluri de campion naţional atunci când a fost la tineret elev şi student. Tot dânsul 
este cel care datorită acestor rezultate obţinute, ajucat bineînţeles şi la echipe mari şi în 
Europa, dar mă bucur că s-a reintors în Craiova şi a putut să facă din Craiova în 
domeniul volei o campioană naţională. Aş dori foarte mult ca acest exemplu să fie 
mediatizat şi popularizat, astfel încât să avem foarte mulţi craioveni care să se implice în 
toate sporturile din Craiova, din zona Craiovei, din judeţ, ş.a.m.d. Sunt de acord cu acest 
titlu şi revin totuşi cu o propunere, nu ştiu cum se va putea face, sau o completare, dacă 
am putea să dăm titlul de cetăţean de onoare şi echipei, nu ştiu juridic cum se poate face 
acest lucru, dar echipa ar putea să fie reprezentată de către căpitanul ei, un alt jucător de 
excepţie, dl. Lică Laurenţiu. Haideţi să mai gândim şi această chestiune. Dacă s-ar putea, 
nu ar fi rău. Mulţumesc şi felicitări încă o dată pentru acest titlu. 
     Dl. Toader: 
     Vreau să spun şi eu câteva cuvinte despre Dănuţ Pascu. Am avut privilegiul anul 
trecut să însoţesc echipa de volei masculin în Italia în sferturile de finală ale Cupei 
Europene. Am fost uimit şi plăcut impresionat de atmosfera de seriozitate, de 
profesionalism care există în sânul echipei. N-am bănuit că la o echipă de sport relaţiile 
sunt atât de serioase şi atitudinea între sportivi şi mai ales între antrenor şi sportivi este 
de acest nivel. Dănuţ Pascu a evoluat de la un sportiv foarte bun, este conferenţiar 
universitar. Mă bucur că se acordă acest titlu este pe deplin meritat şi mă raliez şi eu la ce 
spune dl. Pană. Ar trebui să nu uităm de Laurenţiu Lică, un alt sportiv exemplar, care 
cred că meritul este jumătate, jumătate în câştigarea acestui titlu. Felicitări şi este o 
alegere foarte bună.  
     D-ra Predescu: 
     La început se vorbea despre  cariera unui sportiv. Sunt sportivi, aşa cum este Dănuţ 
Pascu, dintre foştii campioni, care au confirmat. În urmă cu câţiva ani de zile observam 
că din fosta echipă naţională şi campioană a României la volei fete, sunt componente 
care sunt cadre universitare, cum este Mirela Şao, colegă cu Dănuţ Pascu, dar sunt şi 
altele care şi-au găsit mai târziu cu greu un loc în viaţă. Acum câţiva ani Poliţia Locală 
beneficia de serviciile a două dintre aceste foste componente, nu ştiu dacă mai sunt astăzi 
în această structură. Sunt oameni care la un moment dat îşi dau viaţa pe teren şi care 
după aceea sunt uşor uitaţi. Cred că în primul rând ar trebui să ne gândim la această 
situaţie. Sunt ai noştri şi ne reprezintă. Aşa cum am spus, anul acesta se împlinesc 10 ani 
de la înfiinţarea SCM şi cred că d-na primar pentru că prin dispoziţie de primar se 
realizează acest lucru, poate crea o diplomă aniversară, prima diplomă aniversară şa 10 
ani care să fie acordată echipei de volei şi membrilor echipei de volei masculin. Meritul 
antrenorului Dănuţ Pascu este constant şi este un efort în timp de 4 ani. El are rezultate 
permanente. Membrii echipei este adevărat că se schimbă. Cunoaştem cu toţi, lotul de la 
un campionat la altul, de la o ediţie la alta este diferit. Câţiva rămân în echipă. Este foarte 
adevărat că au fost meciuri în care era Laurenţiu Lică aproape jumătate din echipă, după 
cum este foarte adevărat că la aceste ultime confruntări pentru în finală a fost o echipă. 
Toţi aproape s-au ridicat la nivelul lui, adică al căpitanului Lică. Din acest punct de 
vedere echipa a evoluat. Şi eu, ca şi antevorbitorii pentru că cred că fiecare o dată în viaţă 
am beneficiat de acest statut, am însoţit echipa, m-am antrenat cu ei. Ceea ce am găsit 
acolo m-a surprins plăcut şi este un lucru extraordinar. Sunt oameni care vorbesc cu dvs. 
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între ei, sunt oameni de la care n-am auzit o vorbă urâtă de când am plecat până când ne-
am întors la Craiova. Sunt oameni care au un program pe minute şi se execută pe minute. 
Sunt oameni care se respectă şi cred că de aceea auşi ajuns la acest rezultat.  
     Dl. Badea: 
     Dl. Dănuţ Pascu este un craiovean 100%. În cariera dânsului ca sportiv, dar şi ca 
antrenor, el a luptat pentru imaginea Craiovei, pentru imaginea Universităţii din Craiova. 
Este o mică recompensă pe care noi, consiliul local, o atribuim acestui om deosebit care 
dintotdeauna s-a identificat cu Craiova. Bravo, Dănuţ Pascu! Bine ai venit în rândul 
cetăţenilor de onoare ai Craiovei! 
     D-na Primar: 
     Pentru că eu consider că este necesară şi o intervenţie din partea mea, anul acesta 
executivul v-a propus trei nominalizări pentru titlul de cetăţean de onoare, este vorba de 
un scriitor, este vorba de un muzician foarte bun considerat chiar între primii patru ai 
acestui secol şi este vorba despre un antrenor. După 23 de ani să aduci un titlu la Craiova, 
este foarte mare bucurie şi până la urmă şi o recunoaştere a clubului nostru sportiv care a 
fost finanţat în ultimii ani de către dvs. consiliul local, de către municipalitate, motiv 
pentru care ne-am gândit că trebuie să dăm Cezarului ce este al Cezarului şi să 
recunoaştem meritele în primul rând ale antrenorului, dar nu în ultimul rând şi ale echipei 
care va fi, de asemenea premiată într-o festivitate specială.  
     D-ra Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

antrenorului Dănuţ Pascu -în semn de recunoştinţă pentru rezultatele 
deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii calităţii actului sportiv. 

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

 
   

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pentru anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.04.2016                                                         28                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
25. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Craiova, ca parte civilă 

în dosarul nr.54/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial 
Craiova. 

      Dl. Pană: 
      Aş vrea să ni se dea mai multe explicaţii în această chestiune. Nu de alta, dar ştiţi că 
am mai discutat şi când le-am oferit clădirea aceea. Cine poate să ne spună care este 
totuşi subiectul acestui dosar? Cineva de la juridic sau cine ne poate explica? 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Vă dau eu explicaţiile cuvenite. Este o cercetare penală în curs, suntem în faza de 
urmărire penală. Dosarul urmează să fie transmis instanţei de judecată unde se va cerceta 
totul cu privire la infracţiunile pe care DNA – Serviciul Teritorial Craiova le reţine. În 
acest sens, se face o adresă către municipalitate care contribuie la acest proiect Water 
Park  cu un cunatum de 50% din fondurile alocate. Cuantumul este determinat prin raport 
de expertiză tehnică făcut în faza de cercetare penală unde noi am avut un expert tehnic 
asistent, unde cuantumul sumei este materializat şi am indisponibilizat sumele din 
cererile de plată şi sunt la dispoziţia municipalităţii. În situaţia în care se va constata 
definitiv, sau să folosesc termenul anterior, definitiv şi irevocabil că există o infracţiune. 
Noi ne vom îndestula din suma indisponibilizată şi aflată la dispoziţia municipalităţii.  
     D-ra Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova, cu suma de 

2.236.716,21 lei, în Dosarul nr.54/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze cererea de 
constituire ca parte civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

26. 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. 
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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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str.Gen Dragalina, nr.49, din locuinţă, în spaţiu cu altă 
destinaţie. 
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 schimbarea destinaţiei spaţiului, cu număr de inventar 11000712 şi 

valoare de 88759,36 lei, din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie, situat în 
municipiul Craiova, str.Gen. Dragalina, nr.49, identificat conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în spaţiul 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.522/2007 şi nr.282/2008. 

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 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Nanu).  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.209/2011, în 
sensul completării anexei nr.2 la contract, cu bunul „autospecială 
multifuncţională MAN TGM 13.250 4x4 BL”, cu saşiu WMAN 
36ZZ4GY342695, achiziţionat cu valoarea de 651.480 lei.  
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Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de proces verbal. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

29. 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. 

      Dl. Badea: 
      Voi vorbi pentru punctele 29 şi 30 care privesc modificarea a două contracte de 
concesiune ce vizează cabinetele medicale. Noi, consilierii Partidului Naţional Liberal, 
ne vom abţine să votăm aceste două modificări. De ce? Pentru că aceste modificări se fac 
fără recalcularea redevenţei, conform Legii 884 art. 4 lit. C care spune aşa: „după primii 
5 ani nivelul minim al redevenţei se va stabili de către concendent pronind de la preţul 
pieţei şi sub redevenţă nu se poate accepta. De ce vă spun acest lucru? Pentru că într-o 
speţă asemănătoare procurorii susţin că în acest fel bugetul oraşului a fost prejudiciat. Ba 
mai mult, spun că primarul este vinovat pentru că nu a întreprins măsurile necesare 
pentru intentarea unei acţiuni civile de instanţă în vederea stabilirii noului nivel de 
redevenţă pentru spaţiile medicale folosite de medicii de familie. D-na primar, dacă, 
eventual, cei de la patrimoniu şi cei de la serviciul juridic nu vor să vă protejeze, noi, deşi 
suntem în concurenţă cu dvs., vrem să vă protejăm. Şi vă sfătuim să aveţi mare grijă pe 
acest subiect care este foarte fierbinte. Vă rog, aveţi grijă, pentru că acum o lună a trebuit 
să ne convocaţi pentru a schimba ceea ce dvs. sau cei de lângă dvs. greşiseră. Vă 
mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Trebuie să faceţi precizarea că  nu este vorba de oraşul Craiova vis a vis de ancheta în 
derulare. N-aţi făcut această precizare, n-aş vrea ca onor consilierii de aici să creadă că 
este vorba despre altceva. La Direcţia de Patrimoniu sunt în evaluare de foarte mult timp 
aceste cabinete medicale. Şi sunt de foarte mult timp pentru că s-a făcut o evaluare şi s-a 
ajuns la un calcul foarte ciudat, ca să nu spun altfel, motiv pentru care s-a cerut o 
reevaluare. În momentul în care va veni această reevaluare, va fi supusă pe ordinea de zi 
consiliului local. Aici din câte ştiu eu, este vorba doar de modificarea unui titular de 
contract, adică rămâne acelaşi medic doar că este vorba de societatea lui, trece pe 
societate. Sper să nu mă înşel. Aşa este. Deci este singura modificare adusă. 
     Dl. Badea: 
     Cele două contracte care se doresc a fi modificate, unul este din 2007, iar celălalt este 
din 2006. Conform contractului, scrie aici, trebuia ca după 5 ani să refacem calculaţia pe 
ceea ce înseamnă această concesiune. Vă arăt negru pe alb, trebuie să fiţi atentă pentru că 
altfel sunteţi expusă dvs. de către oamenii de pe lângă dvs.  
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     D-na Primar: 
     Cred că aţi înţeles foarte bine ce v-am spus. Sunt în proceduri de reevaluare toate 
contractele, inclusiv acestea în ceea ce priveşte preţul. Aici este vorba însă doar de 
schimbarea titularului, de fapt nici măcar a titularului, în locul medicului este societatea 
pe care este acest medic. Este acelaşi lucru. În rest celelalte contracte toate vor fi 
reevaluate. Este vorba de nişte proceduri legale peste care nu putem să trecem nici noi.  
     Dl. Badea: 
     Întrebarea mea vine către dvs. După cinci ani conform contractului din 2006 sau 2007 
pe cele două proiecte pe care le avem pe ordinea de zi, dvs. ar fi trebuit să faceţi această 
recalculaţie a redevenţei. De ce nu aţi făcut-o până acum? Sunteţi în culpă. Asta încerc să 
vă transmit, iar dvs. mă provocaţi. Cereţi-le rapid celor de lângă dvs. să facă acest lucru 
pentru că altfel sunteţi expusă şi dvs. şi noi. 
     D-na Primar: 
     Sunt nişte proceduri legale în derulare peste care nu pot să trec nici măcar eu. Ştiţi 
foarte bine că trebuie făcută o licitaţie pentru firma de evaluare, după ce se face licitaţia 
pentru evaluare, se face evaluarea propriu zisă care dacă este bună poate să fie pusă pe 
ordinea de zi a consiliului local, dacă nu trebuie cerută evaluarea. 
       Dl. Socoteanu: 
       Trebuie să privim punctul de pe ordinea de zi exact în limitele lui şi să fie vorba doar 
de schimbarea titularului contractului. Nu se intervine asupra respectivului contract în 
ceea ce priveşte durata sau preţul. Motiv pentru care noi, ca şi consilieri, astăzi trebuie să 
ne aplecăm strict pe ceea ce ni se pune în faţă pentru că nu avem competenţe să 
modificăm proiectul de hotărâre. Proiectul vizează strict doar aceste modificări ale 
titularului. Eu zic că nu este cazul ca astăzi să ne temem de nişte rele iluzorii la acest 
moment. În ceea ce priveşte susţinerile colegului Pavel Badea urmează să le verificăm şi 
noi toţi şi sunt convins că şi aparatul de specialitate al primăriei va verifica. Înţeleg că 
există o întreagă procedură de evaluare derulată la nivelul tuturor acestor spaţii. Motiv 
pentru care cred că în ceea ce priveşte punctul de pe ordinea de zi, suntem total lămuriţi, 
cel puţin eu. 
     Dl. Badea: 
     Îi mulţumesc fostului meu coleg de la Partidul Naţional Liberal, dl. Socoteanu, pentru 
aceste, să zicem completări. Eu am în faţă contractul de concesiune din 2007. O să i-l dau 
şi dânsului să-l studieze pentru că spune clar: concesiunea este de 1 euro/mp /lună în 
primii 5 ani, iar după 5 ani se va face de către concendent reevaluare şi se va trece la 
preţul zonei. Noi deja avem aproape 10 ani pe un contract şi 9 ani pe celălalt şi nu am 
schimbat redevenţa. Eu asta încerc să vă transmit. Discutând acum pe această modificare 
putem să venim rapid cu această recalculaţie pentru a fi în temei legal, pentru a-i 
demonstra d-lui consilier că eu spun în cunoştinţă de cauză ceea ce v-am explicat şi dvs., 
o să-i dau contractul de concesiune.  
     D-na Primar: 
     Reevaluarea nu o facem nici noi, nici dvs. Este o firmă specializată luată prin licitaţie. 
Ăsta este mersul.  
     Dl. Socoteanu: 
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     Mulţumesc colegului meu actual şi fost, dl. Pavel Badea, pentru buna credinţă, dar n-
am înţeles amendamentul pe care îl face dl. coleg la ordinea de zi.  
     D-ra Predescu: 
     Singura problemă, pentru că s-a pus întrebarea care ar fi amendamentul şi mă uitam şi 
eu. Singura problemă este următoarea: şi anume dacă se poate face un amendament ori 
nu. Obiectul hotărârii îl constituie doar modificarea denumirii titularului. Şi atunci, în 
raport de discuţiile propuse singura întrebare este următoarea: dacă în cuprinsul art. 1 
trecem sau nu că restul clauzelor contractelor urmează a fi renegociate printr-o altă 
hotărâre. Eu zic că nu este cazul pentru că oricum procedura este în derulare. Nu putem 
în hotărârea prezentă să trecem această chestiune şi va face obiectul altei hotărâri. 
     Dl. Nicoli: 
     Cred că acest subiect a născut patimi de-a lungul timpului. Să nu uităm că spaţiile 
acestea au venit de la Statul Român ca danie la municipiul Craiova, iar medicii de familie 
au primit această nobilă slujbă printr-o modificare legislativă. Noi n-am făcut decât să 
dăm acestor practicieni care au devenit persoane independente, posibilitatea să-şi 
primească pacienţii, adică pe craioveni, în spaţii deja amenajate. Astăzi unul din medici 
şi celălalt, au ajuns la o activitate bună şi doresc să o transforme în SRL. Noi nu facem 
altceva în momentul acesta decât novăm contractul cum spunea colegul, dar nu ne-am 
propus să mărim chiria acestora. De aceea, în plină campanie, îl rog pe colegul să fie 
partizanul invers, astfel încât să spunem împreună: Bravo, medicilor de familie! Faceţi-
ne servicii de calitate şi noi vom fi mulţumiţi, poate că-i şi scutim de plată fiindcă avem 
acest drept prin consiliu. Mulţumesc. 
     Dl. Badea: 
     Nu apreciem mânia proletară a d-lui Nicoli. Noi am spus că nu suntem împotrivă, ci 
doar ne abţinem. Vrem să intrăm în legalitate conform hotărârii 884. Ăsta este motivul 
pentru care tragem un semnal de alarmă şi sigur executivul a înţeles acest semnal de 
alarmă al nostru pe care l-am tras. 
     D-na Primar: 
     Dl. Badea, l-am înţeles foarte bine, ştim foarte bine despre ce este vorba. Vă explicam 
doar că sunt nişte proceduri în derulare peste care nu putem să trecem. Până când nu se 
termină aceste proceduri ca să vă punem pe masă evaluarea şi costul real al acestor 
închirieri de cabinete, ce să vă spun? Că vreau eu, executiv, doi lei şi mai negociez cu 
dvs. care vreţi 4 sau vreţi 1 leu? Nu se poate aşa. Sunt proceduri legale pe care trebuie să 
le urmăm.  
     Dl. Badea: 
     D-na primar, cu tot respectul, directorul de la patrimoniu al dvs., dl. Ionuţ Gâlea de un 
an de zile ne spune că face evaluarea acestor redevenţe. De un an de zile.  
     D-na Primar: 
     Aşa este pentru că ştiţi foarte bine că am avut o firmă de evaluare, şi-a încheiat 
contractul şi trebuie să facem licitaţie pentru altă firmă de evaluare, asta este situaţia. 
     Dl. Vasile: 
     Nu pot să nu intervin când dl. consilier Nicoli lansează în plină campanie electorală 
ideea cum că dl. Badea ar vrea să mărim chiria. Este în eroare dl. Nicoli şi este prima 
dată când este în acest consiliu. Dl. Badea a spus că trebuie făcută reevaluarea. 
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Reevaluarea nu înseamnă neapărat mărirea chiriei. În consecinţă, noi consilierii PNL, ne 
vom abţine în baza celor spuse de dl. Pavel Badea care are dreptate şi nu în baza celor 
spuse de dl. Nicoli şi d-ra Predescu. După cum am văzut la punctul 14 dl. Mischianu nu 
şi-a însuşit punctul dvs. de vedere, ci pe al meu. În consecinţă, vă rog să n-o mai lungim. 
Dacă este aşa cum spune d-na primar, cel mult putem să amânăm până când se termină 
acest proces de reevaluare. 
     D-na Primar: 
     Vă propun o chestiune. Le scoatem de pe ordinea de zi cele două puncte şi luna 
viitoare venim pe ordinea de zi cu toate reevaluările, inclusiv cu chestiunea asta.  
     D-ra Preşedinte: 
     Cine este pentru ca punctule 29 şi 30 să fie retrase de pe ordinea de zi? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
 
 

30. 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. 

     A fost retras de pe ordinea de zi.  
 
 

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

vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

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

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
  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. 

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. 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova.   
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     Dl. secretar Mischianu: 
     Acest punct se modifică prin completare. V-a fost prezentat materialul în formele 
finale.  
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

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

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. 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, nr.169/2002, nr.197/2010, nr.279/2010, 
nr.457/2010, nr.62/2014, nr.28/2016 şi nr.92/2016. 

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

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de 
transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate, în municipiul Craiova. 
Dl. secretar Mischianu: 
Şi aici avem o modificare cu privire la una din anexe care include partea 

patrimonială şi cu această modificare v-aş ruga să fie supus votului.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu, cu modificarea prezentată.  
Art.l. Se aprobă modalitatea de delegare, prin atribuire directă, a serviciului de transport 

public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în 
municipiul Craiova.     

    Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
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34. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.  
Dl. secretar Mischianu: 
Anexa cu bunurile se modifică prin completare ca efect al modificării domeniului 

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

vot în ansamblu cu modificarea prezentată.  
Art.1. Se aprobă atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public de persoane 

cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către 
R.A.T. SRL.  

Art.2. Se aprobă 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, (cuprinzând anexele 1-
17), prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o 
perioadă de doi ani.  

Art.3. Se aprobă redevenţa anuală în cuantum de 3% din veniturile realizate din 
activitatea obligaţiei de serviciu public local, din care se scad subvenţiile 
încasate, fără a se aplica redevenţa pe serviciu. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  contractul de  
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova. 

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 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Matei).  
 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între 
municipiul Craiova, şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
referitor la furnizarea de materiale pentru reabilitarea termică a şase unităţi 
de învăţământ, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
gospodăriile cu venituri reduse din România”. 
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 Memorandumul de înţelegere între municipiul Craiova şi Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la furnizarea de materiale pentru 
reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în cadrul proiectului 
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„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din 
România”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze Memorandumul de înţelegere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
precum şi toate documentele necesare pentru buna desfăşurare a acestuia.  

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

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.416/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice 
şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare  str. Coşuna”. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.416/2014, în sensul completării denumirii obiectivului de investiţii din 
„Reabilitare  str. Coşuna”, în „Reabilitare str.Coşuna şi DE523”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.416/2014, rămân neschimbate. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 63/2016 referitoare la  rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei 6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.63/2016, cu privire la capitolul 84.02, prin completarea denumirii 
obiectivului de investiţii din „Reabilitare strada Coşuna şi modernizare 
străzi:Eliza Opran, Crinului şi Aleea I, II, III, Poienii şi alee, Alecu Russo, 
Codlea, Gîrleşti, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, Aleea IV 
Şimnic(PT+ex.)”, în „Reabilitare „strada Coşuna şi DE523” şi modernizare 
străzi:Eliza Opran, Crinului şi Aleea I, II, III, Poienii şi alee, Alecu Russo, 
Codlea, Gîrleşti, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, Aleea IV 
Şimnic(PT+ex.)”. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia 
Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
     În sală sunt prezenţi 19 consilieri, 3 consilieri au ieşit din sală.  
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente 
construcţiilor dobândite în condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului. 

                                                                             INIŢIATOR, 
                                                                       Consilier municipal, 
                                                            Bianca Maria Carmen PREDESCU 

     Dl. Ştefârţă: 
     Aş dori să felicit iniţiatorul acestui proiect de hotărâre. Mi-aş fi dorit ca să aprobăm 
un astfel de proiect acum patru ani de zile. Era aducător de venituri, mai atrângeam şi noi 
un bănuţ pentru primărie, dar, cum se spune, niciodată nu este prea târziu şi ajută să faci 
un lucru aşa cum trebuie. E un lucru bun şi nu am decât să fiu de acord cu această 
hotărâre. O felicit pe d-ra profesor pentru acest proiect. 
     Dl. Florescu: 
     În această şedinţă am constatat la punctele 14, 29 şi 30 că punctele de vedere ale d-lui 
inginer Vasile Marian au fost adoptate chiar de executiv în faţa punctelor de vedere ale 
altor persoane cu pregătire juridică în domeniu. De aceea, eu am studiat acest punct 38 
foarte atent şi am constatat câteva lucruri. În primul rând se crează un precedent şi anume 
o iniţiativă locală pentru a rezolva nişte probleme nerezolvate în cuprinsul legilor şi al 
documentelor de punere în aplicare a legii respective, normelor de aplicare, ceea ce nu 
consider un lucru normal, la Craiova să se întâmple lucrurile într-un fel, la Bucureşti în 
alt fel, la Iaşi în alt fel. Avem pentru rezolvarea acestui gen de probleme iniţiativa 
parlamentară care rezolvă probleme la nivel naţional. De asemenea, noi, consiliul local 
municipal Craiova, nu suntem proprietari pe teren şi de aceea nu putem să facem cu acel 
teren, să-l vindem, spre exemplu, sau să-i facem orice altceva. Nici proprietarului, nici 
fostului proprietar. Din argumentaţia din raport am constatat că se face referire la Legea 
213/1998. Această lege nu are nicio tangenţă cu obiectul aflat în discuţie, respectiv cu 
Legea 112/1995 şi nici măcar dsiscuţiile din familie nu constituie un argument. De 
asemenea, tot pe această speţă există un raport de respingere al ambelor camere 
parlamentare din 10 februarie 2009. De aceea, nu consider o iniţiativă bună pentru a 
rezolva la nivelul Craiovei într-un anumit mod aceste probleme legate  de aplicarea Legii 
112/1995. 
     D-ra Predescu: 
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     Această problemă a vânzării de către autoritatea locală a terenurilor aparţinând 
domeniului privat respectiv al municipiului Craiova a început foarte demult. Este 
adevărat că poate am venit prea târziu pe ordinea de zi cu ea spre a fi adoptată, dar pentru 
prima dată în acest mandat a existat voinţa politică de a adopta o astfel de hotărâre prin 
care să reglementăm o situaţie ce priveşte dreptul de proprietate al foarte multor persoane 
din Craiova. Îmi pare rău, cel puţin căzând ordinea de zi astfel cum este afişată pe site-ul 
primăriei, nu se observă şi documentaţia pe care eu am înaintat-o executivului pentru că 
am pus la dispoziţie toate hotărârile adoptate în precedent de alte autorităţi locale, şi 
anume exempli grazia, deci este cu titlu de exemplu nu este suma a ceea ce s-a găsit, 
municipiile Timişoara, Cluj Napoca, Satu Mare, Ploieşti şi Sinaia. Am avut în vedere şi 
am luat astfel de hotărâri pentru ca ele să fie reprezentative pentru o arie mai mare din 
ţară. Se observă că şi sunt sectoare ale municipiului Bucureşti, pentru că ţine de 
domeniul consiliului de sector şi nu al consiliului general al municipiului Bucureşti. 
Începând cu anul 2000 foarte multe autorităţi locale au adoptat soluţii. Am să vă spun şi 
ceea ce nu am scris în raport. Începând cu anul 2011, am fost mandatată să elaborez un 
proiect de modificare legislativă numai că odată ajuns la începutul anului 2012 acest 
proiect de modificare legislativă la Senat, cu ocazia documentării s-a observat că deja 
fuseseră adoptate în ţară foarte multe hotărâri de consilii locale la nivelul oraşelor şi 
municipiilor prin care fusese vândut terenul şi nu era o unitate de reglementare. Cu 
privire la modalitatea de evaluare şi cu privire la aria de cuprindere. Din hotărârile 
depuse exempli grazia se observă că oraşele pe care vi le-am oferit spre documentare, au 
avut o arie mult mai mare de cuprindere în sensul că au avut în vedere şi imobilele 
cumpărate la Legea 61/1991. În Craiova nu au existat solicitări. Probabil că au fost la 
Constanţa, la Cluj şi în alte oraşe şi de aceea au fost avute în vedere. Eu m-am rezumat la 
Legea 112/1995. Tot observând modul de reglementare, s-a constatat că spre exemplu la 
Arad, depunând modelul contractului de vânzare-cumpărare încheiat la Arad, între 
primar şi solicitanţi, acesta era reprezentantul Statului Român, ori primarul nu este 
reprezentantul Statului Român, ci este reprezentantul autorităţii locale terenul fiind 
cuprins, conform legii, în domeniul privat al municipiului respectiv. Tocmai văzându-se 
această diversitate mare de reglementare, în 2012 s-a constatat că nu se mai poate 
interveni prin lege pentru că ar fi încălcate deja, drepturi dobândite dacă s-ar da o lege 
care nu ar putea să aibă decât un conţinut unitar. Am pus în discuţia Institutului de Ştiinţe 
Administrative Paul Negulescu această chestiune la acest institut reunindu-se specialişti 
în administraţia publică din ţară şi opinia majoritară a fost aceea de a iniţia şi noi un 
proiect de hotărâre pe plan local aşa cum procedaseră şi celelalte oraşe atâta timp cât prin 
lege nu se mai poate interveni. Am făcut referire la Legea 213 privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară pentru a înţelege de ce în anul 1995 nu putea fi adoptată 
reglementarea şi a vânzării terenurilor aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe 
deţinute de foştii chiriaşi.  
     Dl. Florescu, îmi permit să vă pronunţ numele chiar dacă aţi cere dreptul la replică. 
Cred că aţi fi fost o persoană foarte fericită în viaţa dvs. dacă aţi fi avut rolul pe care l-a 
avut pentru Statul Român Ioan Predescu. Ca senator din 20 mai 1990 până în 8 iunie 
2004 şi apoi judecător la Curtea Constituţională până în 2013. Chiar dacă este tatăl meu, 
este firesc să fi purtat o discuţie lămuritoare cu această persoană atâta timp cât este cea 
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care a scris şi sunt martori, n-aveam cum să înregistrez aceste lucruri atunci, toate legile 
privind măsurile reparatorii în materie imobiliară, cel puţin până în 2004 cât a fost 
senator, a lucrat nemijlocit la ele. Şi pentru a vedea dacă este o voinţă pozitivă sau 
negativă de a nu reglementa, de aceea am purtat discuţia, şi aţi văzut cât de frumos şi de 
logic este tot argumentul dat. Nu puteam să adoptăm legea pentru că este o chestiune ce 
ţinea în timp de o anumită reglementare succesivă. În 1995 nu se putea. După cum aţi 
observat din reglementările succesive în materie imobiliară, mai ales în măsura restituirii 
în natură către foştii proprietari, au intervenit foarte multe distorsionări ale finalităţii 
legii, nu este vorba de aplicare ci ale finalităţii legii în sensul că au fost cumpărate de 
diverse persoane, au fost falsificate acte ş.a.m.d., s-a procedat, a fost o procedură 
judiciară foarte îndelungată pentru a realiza adevărul. Aceasta a făcut să se intervină şi în 
2013 într-o anumită modalitate de a stopa această tranzacţie speculativă care se realizase 
la un moment dat. Tocmai pentru că în ultima perioadă a intervenit o stabilizare a 
raporturilor juridice în această materie, mi-am şi permis să iniţiez acest proiect. Cât 
priveşte iniţierea lor, dvs. aveţi cunoştinţă de mult timp pentru că este o problemă pe care 
am pus-o în discuţia consiliului local din 2015 şi mi s-a acordat acest mandat. Pe de altă 
parte, discuţiile purtate chiar cu membrii consiliului local ridicaseră o problemă de 
completare a legii şi aş fi vrut să vă anunţ la art. 7 prima teză şi anume că procedura se 
realizează pe baza cererii formulată de proprietarul locuinţei sau succesorii în drepturi ai 
acestora pentru că din 1995 ştim cu toţii că aceste contracte de vânzare cumpărare s-au 
încheiat de principiu între 1996 – 1998 din perioada în care s-a rezolvat situaţia juridică, 
mulţi dintre titulari au decedat şi sunt în viaţă şi sunt îndreptăţiţi succesorii în drepturi, 
adică moştenitorii, dar termenul de succesori în drepturi este cel mai larg şi acoperă toate 
situaţiile. Uitându-mă în sală însă, la acest moment, constat că din totalul de 27 de 
membri ai consiliului local mai sunt în sală decât 19. Fiind o chestiune de patrimoniu se 
cere un vot cu majoritate calificată  de 18 voturi pentru. Fiind încredinţată că şi pentru 
următorii 4 ani primarul va fi acelaşi care este astăzi în funcţie, care şi-a şi exprimat 
voinţa politică de a promova acest proiect de hotărâre, înţeleg să nu îl supun aprobării în 
această şedinţă, oricum votul d-lui Florescu nu îl am şi este posibil să nu fie nici al 
colegilor dumnealui de partid, deşi PNL prin definiţie ar trebui să susţină o astfel de 
acţiune, şi în aceste condiţii cred că începând cu mandatul următor putem să supunem 
fără să mai fim într-o chestiune premergătoare campaniei electorale, o astfel de problemă 
care este de interes general, nu priveşte interese particulare. Eu nu mă aflu într-o astfel de 
situaţie, nici rudele mele, bunicul meu a construit casa în 1927 şi nu a fost luată de stat 
niciodată. Ca atare, nu am o problemă personală de rezolvat. 
     Dl. Pană: 
     Mie mi se pare un lucru bun în ceea ce priveşte o asemenea situaţie, plecând, dacă îmi 
daţi voie. În ultimii patru ani eu am ţinut audienţe şi spre deosebire de alţi colegi chiar au 
venit oameni la mine spre a rezolva multe probleme, între care foarte multe probleme au 
fost aceste chestiuni. Nu văd de ce nu am fi de acord cu o reglementare care nu poate să 
se substituie legii, nu poate să fie împoriva legii ci este o reglementare care ne ajută pe 
noi în primul rând, consiliul local. De aceea cred, şi după pledoaria făcută de d-ra 
profesor avocat  Bianca Predescu, cred că toţi colegii inclusiv colegii liberali, vor fi de 
acord să votăm această reglementare. Atenţie, reglementarea nu înlocuieşte nici legea ci 
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face decât precizări în acest lucru, aşa încât eu aş vrea să supunem la vot, măcar să facem 
şi noi un proiect susţinut sau propus de un consilier local. Mulţumesc. 
     Dl. Badea: 
     Nu ştiu de unde a înţeles d-ra Bianca cum că noi suntem împotrivă, PNL-ul. Nu, noi 
nu suntem împotriva proiectului ci doar am comentat pe anumite segmente din cadrul 
proiectului. Dacă dânsa are această temere că noi, cei de la PNL vom vota împotrivă, se 
înşeală. Noi avem deschidere către proiectul dânsei  şi am venit doar cu câteva 
comentarii pe acest proiect pentru a-l îmbunătăţi, pentru a vedea punctul de vedere al 
iniţiatorului. 
     D-ra Predescu: 
     În raport de cele discutate anterior, văzând conţinutul textului vă propun ca şi 
amendament la art. 7 după expresia „cerere formulată de proprietarul locuinţei” inserarea 
textului „sau succesorii în drepturi ai acestuia”. Cu acest amendament şi cu toată 
documentaţia care rog să fie la dosarul şedinţei pentru că eu am înaintat-o de două 
săptămâni, şi este completă, îmi menţin pe ordinea de zi proiectul, cu speranţa votului, 
chiar dacă mai suntem decât 19 în sală la acest moment. 
      Dl. secretar Mischianu: 
      În privinţa amendamentului, executivul îşi însuşeşte acest amendament. În ceea ce 
priveşte completarea materialului cu precedentele din ţară, acestea sunt publicate pe site-
ul municipalităţii, la primul punct după titulatura dispoziţiei, completare la punctul 38. 
     Dl. Florescu: 
     Nu a fost niciun atac la persoană. Pur şi simplu consider că nu trebuia folosită ca 
argument acea discuţie cu tatăl d-nei Predescu. Atât. Nu a fost niciun atac la dl. predescu. 
     D-ra Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul propus. Cine este 
pentru? 
    Art.1.Se aprobă vânzarea, fără licitaţie, a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente 

construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995 
privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 
trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 
1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 1/2009, terenuri 
proprietate privată ale Municipiului Craiova. 

  Art.2.Vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de 
locuinţe, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre este supusă aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.Pot face obiectul vânzării numai terenurile aferente construcţiilor cu destinaţia de 
locuinţe a căror situaţie juridică a fost soluţionată irevocabil prin hotărâre 
judecătorească, proprietarii locuinţelor având obligaţia de a dovedi cu înscrisuri, 
conforme cu originalul, situaţia dreptului de proprietate asupra locuinţei şi regimul 
juridic al terenului aferent pe care îl solicită spre cumpărare. 

Art.4.În situaţia în care imobilele construcţie, cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995 
nu au făcut niciodată obiectul unui litigiu, proprietarii acestora vor depune o 
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declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii penale, prin care se atestă 
această situaţie. 

Art.5.(1)În cazul în care imobilul este format din mai multe apartamente, fiecare dintre 
proprietari are dreptul la o cotă din teren proporţională cu suprafaţa utilă a 
apartamentului proprietate. Proprietarii apartamentelor se pot înţelege şi la 
împărţirea în alte cote a terenului aferent construcţiei, conform voinţei lor. 
(2)În toate cazurile, dezmembrarea terenului se face pe cheltuiala proprietarului 
construcţiei care solicită cumpărarea. Dispoziţia privitoare la suportarea 
cheltuielilor se aplică şi în situaţia în care o parte din teren rămâne în continuare în 
domeniul privat al Municipiului Craiova. 

Art.6.(1)Preţul de vânzare al terenului se stabileşte prin expertiză şi este supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

(2)În cazul imobilului compus din mai multe apartamente,cumpărate de proprietari 
diferiţi, dispoziţiile art.5 din prezenta hotărâre se aplică în mod corespunzător.  
(3)Achitarea preţului terenului se face integral, într-o singură tranşă, odată cu 
încheierea contractului de vânzare cumpărare cu autoritatea locală.  Defalcarea 
preţului în cel mult 3 rate plătibile în cel mult 1 (un) an este posibilă doar dacă 
solicitantul face dovada lipsei veniturilor necesare plăţii integrale a preţului odată 
cu încheierea contractului de vânzare cumpărare cu autoritatea locală. 

Art.7.Vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de 
locuinţe, prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se face pe bază de cerere, 
formulată de proprietarul locuinţei sau succesorii în drepturi ai acestora. Cererea 
este însoţită de înscrisuri ce privesc identitatea persoanei, dreptul de proprietate 
asupra locuinţei, soluţionarea irevocabilă a regimului juridic al acesteia, declaraţie 
pe proprie răspundere şi orice alte înscrisuri, conforme cu originalul, ce privesc 
locuinţa şi terenul solicitat spre cumpărare. 

Art.8.(1) Se constituie o Comisie ce are ca atribuţii analiza cererilor, confruntarea 
situaţiei pretinsă de solicitanţi cu cea din evidenţele autorităţii locale, 
încunoştinţarea expertului cu privire la evaluarea terenului solicitat şi finalizarea 
dosarului în vederea supunerii cererii spre aprobare Consiliului Local. 
(2) Comisia se compune din 7 membri, dintre care : un viceprimar – ce are 
calitatea de preşedinte al comisiei, 2 consilieri municipali – ce au calitatea de 
membri şi alţi 4 membri, funcţionari din cadrul aparatului primarului, cu precădere 
din cadrul Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dintre care unul are calitatea de secretar al Comisiei. 

Art.9.În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local modelul de contract de vânzare cumpărare pe care autoritatea 
locală îl va întocmi în finalizarea procedurii vânzării, fără licitaţie, a terenurilor cu 
destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în 
condiţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr. 10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 
nr. 1/2009, terenuri proprietate privată ale Municipiului Craiova. 
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Art.10.În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri va fi supus spre 
aprobare Consiliului Local, Regulamentul privind procedura devânzare a 
terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, 
cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, Regulament 
ce prevede şi dispoziţii relative la funcţionarea acesteia, în completarea celor 
privitoare la procedura propriu-zisă de vânzare. 

Art.11.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Patrimoniu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii 
Polivalente din municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.l. Se aprobă tariful de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, în 

cuantum de 2,57 lei/mp./oră, fără TVA. 
Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2012 privind aprobarea tarifului 
de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, pentru perioada de iarnă. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 

1 abţinere (Nanu). 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere a spaţiilor cu 
destinaţia de birouri din incinta „Centrului de dezvoltare tehnologică şi 
excelenţă în afaceri 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 dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova”, 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. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

41. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV 
COM S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.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 închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr. cadastral 4926/1 şi 

nr.4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L., începând cu data de 
01.07.2016, până la data de 01.07.2017. 

  Art.2.  Preţul închirierii se stabileşte la valoarea de 2000 euro/lună, calculat la cursul 
B.N.R. din data încheierii contractului de închiriere, dar nu mai puţin de 8.800 
lei/lună (fără TVA), în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.495/2014. 

  Art.3. Începând cu data de 01.07.2016, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.442/2014 şi contractul de închiriere 
nr.1051/02.10.2014. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
1 abţinere (Badea).  
 
 

42. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Pană: 
     Eu am depus un material acolo referitor la o alee. Ştiu că este cuprins, dar sunt câteva 
probleme, vă rog eu foarte mult să analizaţi. Ştiu că o veţi rezolva. 
     A doua chestiune şi propun executivului, pentru că este o realizare Grădina Botanică, 
este un lucru extraordinar de bun, eu aş propune dat fiind faptul că cel care s-a ocupat de 
această grădină Alexandru Buia, să-i dăm denumirea de Grădina Botanică Alexandru 
Buia.   
 
 

 
 
 
D-na Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 28.04.2016. Vă mulţumesc pentru 
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participare.  
 
 
 
 
 
 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Viorica Manuela GODINEL Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


