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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 21.07.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. director Nelu Pîrvu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri sunt absenţi motivat (Godinel, Vasile) şi 1 loc 
este vacant. Apreciem faptul că a fost asigurată majoritatea prevăzută de art. 40 din 
Legea 215/2001, motiv pentru care şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura 
lucrările în mod  legal.  
  Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că în cadrul şedinţei de constituire din data 
de 23.06.2016 au fost adoptate 6 hotărâri de consiliu local asupra cărora Instituţia 
Prefectului Judeţului Dolj şi-a exercitat controlul de tutelă, toate cele 6 hotărâri fiind 
legale. Vă supun spre aprobare procesul-verbal al şedinţei de constituire din data de 
23.06.2016 şi referatul de legalitate al instituţiei Prefectului. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-rei consilier Predescu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 

  D-ra. Preşedinte: 
       Prin dispoziţia nr. 368/15.07.2016, 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 21.07.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2016. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al 
anului 2016. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2016. 

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

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

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea de către 
Primăria Municipiului Craiova, a avizului de oportunitate, în vederea elaborării de 
planuri urbanistice zonale. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2016. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2016. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2016. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2016.  

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. 
Pîrvu Nelu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.,  promovarea acţiunii în răspundere civilă, contra foştilor 
administratori, Resceanu Cătălin Ionuţ şi Şerban Gabriel Costel, pentru daunele 
aduse societăţii. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către R.A.T. SRL, a unei linii 
de credit. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile 
de producere şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Termo Craiova S.R.L. şi a 
pierderilor tehnologice pentru punctele termice şi centralele termice. 
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23. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016. 

24. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în 
vederea susţinerii Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice 
Internaţionale, în perioada 25-28 august 2016. 

25. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea 
susţinerii evenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi 
Artă Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 august 2016. 

26. 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 lunile iulie şi august 2016. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în Municipiul Craiova, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016 şi a sumelor cu 
titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
locuinţe destinate tinerilor. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.           

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri/spaţii  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova.    

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere 
nr.1094/02.10.2001 şi a dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv Olimpic 
Sport Craiova asupra unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere în 
participaţiune şi constituire superficie, autentificat sub nr.286/12.02.2013, încheiat 
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între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, 
Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Municipiul Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125153/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Neacşu C.Ioana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu 
C.Ioana. 

38. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu 
privire la imobilele-apartamente situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier 
Craioviţa Nouă, bd,Oltenia-bd.Tineretului, nr.1A. 

39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. asupra a trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa 
Centrală, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite şi 
Taxe. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp central 
Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4606/04.08.2014 pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 30.1”, 
până la data de 31.10.2016. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4616/25.09.2014, pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 20.1”, 
până la data de 31.10.2016. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 
2174/09.09.2011, pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de agrement 
acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, până la data de 30.04.2017. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 
3568/04.12. 2012, pentru proiectul “Reabilitare, consolidare, extindere si dotare 
Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, până la data de 31.10.2016. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3593/20.12.2012, pentru proiectul  “Amenajare parcare subterana in zona 
Teatrului National”, până la data de 30.10.2016. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul 
Nicolae Romanescu”, până la data de 31.10.2016. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi grădini în 
Municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 31.12.2018. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”, până la data 
de 30.10.2016. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3336/24.07.2012, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia 
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Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în 
Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4722/30.09.2014, pentru proiectul “Reabilitare Grup Şcolar ICM George 
Bibescu Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare 
şi întreţinere mobilier stradal din municipiul Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică, din municipiul Craiova. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al acesteia. 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza şi 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii. 

56. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

57. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisia de evaluare a  administratorului de la  R.A.T. 
SRL. 

58. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova. 

59. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

60. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova. 

61. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova. 

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 

63. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova. 
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64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Comisia locală de ordine publică. 

65. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi în comisia de contestaţie. 

66. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de 
prestări servicii. 

67. Întrebări şi interpelări. 
 
 
      Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării dlui. Durle Dumitru-Cosmin la 
conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.08.2016 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.; 

 
 

Ordinea de zi a şedinţei o cunoaşteţi. Are 67 de puncte, a fost discutată de către 
toţi membrii consiliului local în comisiile de specialitate şi în aceste condiţii vă supun la 
vot aprobarea în bloc, fără a mai da citire, pentru că este cunoscută, a ordinei de zi 
cuprinzând cele 67 de puncte de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi.  
          Au mai fost promovate 2 puncte peste ordinea de zi care au fost deja discutate ieri 
în comisiile de specialitate, cel puţin comisia juridică şi comisia de buget cunosc 
nemijlocit că le-au luat în discuţie. Vă supun la vot trecerea pe ordinea de zi ca puncte 
peste ordinea de zi şi a celor două puncte. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 
2016. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2016. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul 
I al anului 2016. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 

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

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

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea de către 
Primăria Municipiului Craiova, a avizului de oportunitate, în vederea 
elaborării de planuri urbanistice zonale. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 
2016. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2016. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Operei Române Craiova, pentru anul 2016. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2016. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.  

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, 
dl. Pîrvu Nelu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.,  promovarea acţiunii în răspundere civilă, contra 
foştilor administratori, Resceanu Cătălin Ionuţ şi Şerban Gabriel Costel, 
pentru daunele aduse societăţii. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către R.A.T. SRL, a unei 
linii de credit. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru 
activităţile de producere şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Termo 
Craiova S.R.L. şi a pierderilor tehnologice pentru punctele termice şi 
centralele termice. 
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23. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în 
vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în 
perioada 23-24 iulie 2016. 

24. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare 
Canină”, în vederea susţinerii Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei 
Chinologice Internaţionale, în perioada 25-28 august 2016. 

25. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, 
în vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival (Divanul 
Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 
august 2016. 

26. 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 lunile iulie 
şi august 2016. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în Municipiul Craiova, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016 şi a 
sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
locuinţe destinate tinerilor. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.           

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii  ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova.    

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere 
nr.1094/02.10.2001 şi a dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv 
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Olimpic Sport Craiova asupra unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere în 
participaţiune şi constituire superficie, autentificat sub nr.286/12.02.2013, 
încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia 
Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Municipiul Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125153/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Neacşu C.Ioana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu 
C.Ioana. 

38. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu 
privire la imobilele-apartamente situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier 
Craioviţa Nouă, bd,Oltenia-bd.Tineretului, nr.1A. 

39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. asupra a trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa 
Centrală, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite şi 
Taxe. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4606/04.08.2014 pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 
30.1”, până la data de 31.10.2016. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4616/25.09.2014, pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 
20.1”, până la data de 31.10.2016. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 
2174/09.09.2011, pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de agrement 
acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, până la data de 
30.04.2017. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 
3568/04.12. 2012, pentru proiectul “Reabilitare, consolidare, extindere si 
dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, până la data de 31.10.2016. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3593/20.12.2012, pentru proiectul  “Amenajare parcare subterana in zona 
Teatrului National”, până la data de 30.10.2016. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul 
Nicolae Romanescu”, până la data de 31.10.2016. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi 
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grădini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 
31.12.2018. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”, până la 
data de 30.10.2016. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3336/24.07.2012, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe 
relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării 
traficului în Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4722/30.09.2014, pentru proiectul “Reabilitare Grup Şcolar ICM George 
Bibescu Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal din municipiul Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică, din municipiul 
Craiova. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului 
Craiova şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova.  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru 
analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii. 

56. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

57. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisia de evaluare a  administratorului de la  
R.A.T. SRL. 

58. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova. 

59. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

60. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova. 
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61. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova. 

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 

63. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova. 

64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Comisia locală de ordine publică. 

65. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi în comisia de contestaţie. 

66. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de 
prestări servicii. 

67. Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării dlui. Durle Dumitru-Cosmin 
la conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 
01.08.2016 

68. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.; 

69. Întrebări şi interpelări. 
 
 
          Înainte de a trece la dezbaterea punctelor ce formulează ordinea de zi, îl invit pe dl. 
Otovescu Dumitru pentru a depune jurământul de consilier şi astfel va intra în exercitarea 
mandatului de membru al consiliului local al municipiului Craiova.  
          Dl. Otovescu: 

Subsemnatul OTOVESCU DUMITRU consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ: “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, 
cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
municipiului Craiova.  

Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!“. 
       D-ra Preşedinte: 
      Vă mulţumesc.  

 
 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 
2016. 
D-ra Preşedinte: 
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Pentru că este doar o informare, nu este supusă votului.  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016. 
Dl. Sirop: 

         Opoziţia PNL va vota împotriva acestui proiect, întrucât a vota pentru execuţia 
bugetară pe primul semestru, ar înseamna a gira toate eşecurile actualei administraţii 
legate inclusiv de fondurile europene şi de alte probleme care sunt aici. Aşa că ne 
rezervăm dreptul să fim împotrivă reprezentând astfel cetăţenii care ne-au trimis aici. 
          Dl. Florescu: 
          Intrucât scad cheltuielile la secţiunea pentru dezvoltare  şi cresc cheltuielile la 
secţiunea pentru funcţionare, iar noi, PNL, dorim dezvoltarea oraşului Craiova, vom vota 
împotriva execuţiei bugetare pe primul semestru al anului 2016 şi pentru a nu mai reveni 
la punctul 9, aş dori să adresez o întrebare, ce obiecte de inventar se cumpără de 150 mii 
lei, adică un miliard şi jumătate? Mi se pare o sumă foarte mare pentru achiziţia unor 
materiale de birotică probabil şi bugetul nostru nu ştiu dacă permite, nu ştiu cum ne-am 
putut descurca până acum în condiţiile în care Direcţia de Impozite şi Taxe locale a 
funcţionat relativ bine excluzând cozile care s-au format acolo de nenumărate ori. Nu ştiu 
mcum am putut să ne descurcăm din moment ce acum ne-am dat seama că trebuie să 
facem achiziţii de peste un miliard şi jumătate vechi. 
          Dl. director Pascu: 
          Suma la care se face referire, este vorba de achiziţionarea unor echipamente de la 
Direcţia Impozite şi Taxe şi anume 70 de calculatoare, 50 dintre acestea sunt de la 
înfiinţarea direcţiei din anul 1999. Nu mai fac faţă cerinţelor actuale şi accesarea bazei de 
date se face foarte freu. Avem prevăzută achiziţia de instalaţii de climatizare, cele pe care 
el avem nu mai fac faţă condiţiilor de acum şi achiziţia de imprimante speciale, nu 
normale. Este o estimare a acestor valori. Vom vedea în urma procedurii de licitaţie care 
va fi valoarea reală. 
          D-ra Preşedinte: 
          Şi eu mi-am pus întrebări cu privire la execuţia bugetară în comisia de urbanism 
unde am fost împreună, dl. consilier Florescu. Am observat analizând exerciţiul 
bugetului că diferenţele între estimări şi realizări cu privire la două capitole proveneau 
din faptul că prognoza autorităţii locale a fost prea mare în raport de posibilităţile reale şi 
mai ales, nu ţinea de noi. Este capitolul privitor la cota care ne vine de la administraţia 
centrală, iar pe de altă parte, dacă privim raportul privind execuţia bugetară, observăm că 
sunt îndeplinite obligaţiile asumate pe toate capitolele. Este o chestiune de cifre care se 
citeşte uşor.  
          Dl. viceprimar Genoiu: 
          Eu mulţumesc d-lui director Pascu pentru explicaţiile date, iar eu aş vrea să vă arăt 
de ce sunt necesare aceste lucruri. Am discutat de atâtea ori şi privesc de fiecare dată 
lucrurile ca şi cum aş fi un cetăţean simplu care trăiesc în oraşul Craiova. 
          Unul din marile disconforturi care sunt în oraşul Craiova şi care, de fapt, sunt în 
toată ţara, este legat de această colectare a impozitelor şi taxelor locale. Şi am făcut 
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foarte multe lucruri noi în sensul ăsta, ba chiar suntem în avangarda ţării, aşa cum am 
mai spus-o de atâtea ori, vis a vis de modalitatea de plată prin acel cod de bare care se 
trimite imprimat pe înştiinţarea de plată şi care se poate plăti după aceea la orice ghişeu 
al BRD din oraşul Craiova. Am venit anul trecut cu 4 noi centre de colectare tocmai 
pentru a descongestiona aglomeraţia din piaţă. S-au desfăşurat destul de bine lucrurile pe 
perioada încasărilor. Ştiţi bine că ea expiră la 30 iunie. A fost prelungită de la 30 martie 
la 30 iunie. S-au derulat foarte bine lucrurile în aceste 4 noi centre de colectare şi în 
această idee de a diminua cât mai mult cozile pentru că în mod normal am spus-o şi o 
mai spun încă o dată, ar fi ideal să se plătească de acasă, să se plătească on line, să se 
vizualizeze ca şi fiecare să-şi vadă contul şi obligaţiile de plată on line şi trebuie să facem 
tot ce ne stă în putinţă să ajungem acolo. Până una alta, am tras câteva concluzii. O mare 
parte din ele vreau să vă spun că sunt culese de la cetăţeni şi din articolele care au apărut 
în presă şi dintotdeauna am ţinut cont de toate criticile care au apărut şi pleacă de la 
anumite dotări care sunt strict necesare.  Una din observaţii şi una din investiţii care vine 
de la a cere aer condiţionat din sala de plăţi de la Direcţia de Impozite şi Taxe unde la un 
moment dat se strâng 80-100 de persoane şi unde sunt două aere condiţionate vechi şi 
care la solicitarea cetăţenilor prin presă, am ajuns la concluzia că trebuie create condiţii 
bune pentru cei care stau acolo. Tot în curpinsul şedinţei de astăzi o să vedeţi că am 
depistat încă trei încăperi în această clădire de la Direcţia de Taxe şi Impozite care vor fi 
preluate de la SC Pieţe şi Târguri şi vor fi predate către Direcţia de Taxe şi Impozite 
tocmai pentru a facilita circulaţia şi a da un flux celor care au probleme în această 
direcţie. Iar acele calculatoare de care vă vorbea dl. Pascu şi necesitatea acestor 
calculatoare vine în paralel cu completarea unui soft şi uşurarea acelui certificat fiscal. S-
au adus critici, le-am luat în considerare, am considerat că sunt pertinente vis a vis de 
modul de eliberare al certificatului fiscal. Atunci când un cetăţean vine să ridice un 
certificat fiscal, când este o neconcordanţă între situaţia pe care el o ştie şi ceea ce există 
în baza de date a impozitelor, unde el trebuie să mai facă o plată şi care de multe ori era 
plimbat, trebuia să plece să meargă să plătească şi am luat hotărârea ca acel certificat 
fiscal, o dată prezentat cetăţeanul la ghişeu, să i se rezolve toate acele lucruri şi să nu 
plece fără certificatul fiscal, deci el să-l obţină pe loc. Pentru asta trebuie făcute nişte 
investiţii legate de calculator, de capacitatea calculatorului, de soft-ul care trebuie adaptat 
şi de pregătirea personalului care este destinat acestei activităţi. Toate aceste lucruri sunt 
făcute doar în sensul uşurării şi confortului cetăţeanului care vine să ne dea bani şi să ne 
plătească impozitele.  
          D-ra Preşedinte: 
          Dacă mai sunt intervenţii. Nu vă supăraţi dl. Florescu nu v-a fost folosit numele, 
dreptul la replică se acordă numai în măsura în care este o chestiune personală pentru 
care aţi intervenit. Problemele de substanţă le-aţi expus în momentul în care aţi luat 
cuvântul iniţial. Nu v-a folosit nimeni numele. Eu v-am folosit numele în sens pozitiv, în 
sensul că am spus că pentru acest proiect am luat cuvântul atât dvs. cât şi eu la comisia 
de urbanism şi s-a discutat acolo. Ca atare, sunt probleme cunoscute pe care le-am 
dezbătut pe larg. A durat o oră şi jumătate comisia de urbanism marţi.  
          Supun la vot proiectul în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 
semestrul 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 20 voturi pentru şi 
4 voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu).  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2016. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

iunie 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
semestrul 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 semestrul 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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
D-ra Preşedinte: 
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O să-i dau cuvântul d-lui director Pascu, întrucât au fost făcute modificări la 
proiect, au fost discutate în comisii. Ele privesc punctele 5 şi 9 anexele 1, 3, 7, 12 şi 13, 
dar dl. director Pascu vă va explica pe larg care este conţinutul acestor modificări. 

Dl. director Pascu: 
Faţă de materialul prezentat au intervenit anumite modificări ca urmare a faptului 

că direcţiile de specialitate şi-au prevăzut investiţii pe care le aveau în studiul de 
investiţii şi au fost modificate valorile în sensul că suma a rămas mai mică având 
influenţă asupra întregului buget. S-au modificat anexele 1, 3, 7, 12 şi 13 ale bugetului 
local. Sumele alocate sunt acordate pentru instituţiile de învăţământ, avem suplim,entat 
pentru SCM pentru participarea echipei de volei la Campionatele Europene, pentru 
Poliţia Locală, e vorba de salarii care se majorează de la 1 august şi pentru direcţia 
noastră de creşe pentru suplimentarea alocaţiei de hrană a copiilor. S-a modificat şi 
punctul 9 în sensul că anexa preia modificările de la buget. Am prezentat modificările în 
comisiile de specialitate. 

Dl. Florescu: 
Aş dori să nu mai existe aceste modificări de ultimă clipă, de ultimă instanţă pentru 

că venim în şedinţa de consiliu local şi suntem obligaţi să luăm nişte decizii fără să avem 
toate datele problemei. La punctul 5 consilierii Partidului Naţional Liberal vor vota 
împotrivă din motivele enunţate la punctul 2 unde aş dori să mai adaug faptul că viitorul 
aparţine plăţii on line şi că achiziţii de calculatoare nu ştiu dacă se mai justifică să 
creştem numărul acestora în condiţiile în care plata trebuie să se facă de acasă de către 
cetăţenii Craiovei în viitor. Acesta este lucrul pe care doream să-l adaug şi nu m-a lăsat 
d-na preşedinte de şedinţă.  

Dl. Dindirică: 
N-aş vrea să folosesc numele cuiva, dar vreau să spun că nu sunt modificări de 

ultimă oră, aceste modificări ne-au fost aduse în comisiile de specialitate unde 
reprezentanţii PNL au om desemnat, deci este politică şi atât, nu administraţie, iar lipsa 
calculatoarelor din instituţiile publice, cred că ne întoarcem inapoi în comunism. 

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 municipiului Craiova, 
pe anul 2016, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 594.492,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 603.011,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu).  
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Poliţiei Locale 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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) total venituri – 16.140 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

16.140,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 16.140 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 16.140,00 mii lei), 
      conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului  

Local al Muncipiului Craiova nr.46/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Poliţia 
Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) total venituri –10.218,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b)total cheltuieli –10.218,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.47/2016. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016, 
după cum urmează: 
a) total venituri – 49.641,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 48.450,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.191,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 51.568,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 50.377,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.191,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2016. 

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

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

 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri – 749.880,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 762.420,00 mii lei, 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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 20 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu).  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea de 
către Primăria Municipiului Craiova, a avizului de oportunitate, în vederea 
elaborării de planuri urbanistice zonale. 
Dl. Florescu: 
Constatăm din acest proiect, nr. 10, că mai apare o nouă taxă. Am înţeles că ea este 

legală, este determinată de apariţia unei legi, nu aici ar fi problema. Problema este că în 
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conţinutul hotărârii nu apare şi un termen pentru instituţia care trebuie să aprobe 
documentul şi eu propun un termen rezonabil de 15 sau 30 de zile pentru eliberarea 
acestui document de către primărie să ştie şi cetăţeanul pentru ce dă banii. Am înţeles că 
trebuie să plătească 50 de lei, nu consider că este o sumă nici prea mare nici prea mică, 
este rezonabilă şi suma, dar doresc ca în conţinutul hotărârii să scriem şi termenul în care 
primăria eliberează documentul.  

D-ra Preşedinte: 
Înainte de a da cuvântul altui coleg, dacă vrea să se înscrie la dezbateri, o astfel de 

discuţie a avut loc şi ieri în comisia juridică, această chestiune de principiu fiind susţinută 
de dl. Sirop Flavius. Am luat cu toţii în discuţie şi am participat atât d-na arhitect şef cât 
şi alţi reprezentanţi ai executivului. Pe de o parte, cu privire la cuantumul taxei, o astfel 
de taxă cu caracter special este percepută şi de alte municipii. Valoarea acesteia este între 
40 lei,  cea mai mică, unica, la Sibiu şi 100 lei mai mare şi percepută de majoritatea 
restului municipiilor. Ca atare raportându-ne la valoarea cea mai mică 40 lei şi cea mai 
mare 100 lei, observăm că municipiul Craiova prin valoarea de 50 de lei se orientează 
spre una mai mică. Pe de altă parte, s-au făcut evaluări cu privire la cheltuielile care se 
fac, efortul depus, activităţile desfăşurate pentru eliberarea acestui certificat, sunt 
angrenate, de regulă, un număr de şase persoane din câte am înţeles prin explicaţiile date 
şi cunatumul de 50 lei este raportat la operaţiile şi numărul de zile alocat pentru 
eliberarea acestui document. Cât priveşte prevederea unui termen. A fost o perioadă mai 
aglomerată din luna martie de când a fost instituită această nouă reglementare până în 
prezent, datorată tocmai avalanşei operaţiilor şi documentelor cu care au fost solicitaţi cei 
din executiv ca să soluţioneze aceste cereri. Am convenit în comisia juridică că este 
necesar pentru a vedea pentru că orice nouă activitate trebuie s-o verifici în practică. 
Dacă prin reglementare efectele sunt pozitive sau negative, dacă este cazul să se intervină 
şi în ce modalitate. Şi am convenit că este rezonabil un termen de cel puţin trei luni, dacă 
nu până la sfârşitul anului, dar de cel puţin trei luni, pentru a verifica în practică dacă 
odată instituită taxă procedura se desfăşoară mult mai rapid, iar pe de altă parte urmează 
ca după această evaluare să avem în vedere instituirea unui termen. Dl. Pîrvu Nelu, 
reprezentantul executivului ce exercită funcţia de secretar pe perioada concediului 
titularului, a arătat totodată faptul că va fi reglementat cu privire la perceperea taxei şi 
folosirea banilor acumulaţi prin perceperea acestei taxe, ca atare, este posibil ca un 
eventual termen pentru realizarea operaţiunilor avute în vedere să fie prevăzut prin acest 
regulament. V-am adus la cunoştinţă toate discuţiile avute în comisia juridică. Pe cale de 
consecinţă, consider că şi această problemă este lămurită şi supun la vot proiectul astfel 
cum a fost înaintat de executiv. 

Dl. Sirop: 
Am sinţit nevoia să intervin pentru că tocmai aţi precizat ce s-a discutat ieri în 

comisii, aţi relatat obiectiv, să zicem, ce s-a discutat acolo, dar ideea stabilirii unui 
termen este aceea de a nu împărţi solicitanţii unor astfel de avize în şmecheri şi fraieri. 
Adică unii care ştiu pe cineva pe undeva şi primesc aceste avize repede şi alţii care nu 
ştiu pe nimeni şi sunt nevoiţi să aştepte cu lunile după el. Şi atunci, după un principiu 
sănătos, al echităţii actului administrativ, dacă legea nu specifică, stabilim noi un termen 
autoimpus, nu ne zbatem nici pentru 15 zile, nici pentru 30, nici pentru 45, suntem de 
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acord cu oricare din aceste variante, dar vrem prin asta să echilibrăm şansele oricui 
doreşte să obţină un astfel de aviz. Până la urmă este o idee de bun simţ, la orice act 
administrativ trebuie să avem un termen. 

D-ra Preşedinte: 
Da, dl. consilier şi este rezonabil ceea ce susţineţi dvs. este obiectiv şi consider că 

în momentul elaborării acestui regulament cu care se va veni foarte repede că este vorba 
de bani şi repartiţia fondurilor astfel obţinute, în luna august, având un astfel de 
regulament, se va trece şi un termen în cuprinsul lui.   

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale, în cuantum de 50 lei, pentru eliberarea 

Avizului de oportunitate,  în vederea elaborării de planuri Urbanistice Zonale, 
emis de către Primaria  Municipiului Craiova, începând cu 01.07.2016. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru 
şi 4 voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu). 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 
2016. 
Dl. Diaconu: 
Consilierii Partidului Naţional Liberal nu votează o echipă care nu a dus la bun 

sfârşit proiectele oraşului. Votul Partidului Naţional Liberal este împotriva acestei echipe 
pe care d-na primar ne-o propune.  

Dl. Florescu: 
Vreau să-l susţin pe colegul meu şi să o rugăm pe d-na primar care zâmbeşte de pe 

scenă, să schimbe puţin echipa, să facă schimbări pentru că este clar că o echipă a 
Primăriei Craiova în structura actuală cu actuala organigramă, are multe lucruri de 
îmbunătăţit şi ştim cum s-au implementat proiectele pe fonduri europene cu această 
echipă, cum se stă la rând şi la cozi pe la Direcţia de Taxe şi Impozite, cum se aşteaptă cu 
lunile un document elaborat de o direcţie a primăriei. Ştim toate aceste lucruri şi o rugăm 
pe d-na primar să schimbe puţin dispunerea în teren a echipei dumneaei. 

D-na Primar: 
Păi cred că o să ne ajute dl. Cioloş cum ne-a ajutat şi dl. Boc în sensul că la doi 

funcţionari care pleacă din primărie, poţi să mai angajezi unul. Deci este deficitul de 
personal pe care la ora actuală îl avem din punctul nostru de vedere foarte mare, să-l 
„regleze” guvernul Cioloş şi o să îi lase şi mai puţini decât sunt.  

Dl. Florescu: 
Este un răspuns pur şi simplu politic sau politicianist. Aţi aruncat direct la Guvern 

problema Craiovei? Eu cred că problemele Craiovei trebuie să le rezolvăm aici, nu le 
rezolvă în primul rând guvernele de la Bucureşti. 

D-ra Preşedinte: 
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Dvs. aţi folosit o metaforă. Dacă am răspunde tot cu o metaforă, antrenorul 
stabileşte întotdeauna care este loicul şi rolul jucătorilor în teren.  

Dl. viceprimar Genoiu: 
Eu cred că se face o confuzie între echipa primarului şi ceea ce reprezintă punctul 

11 de pe ordinea de zi. Eu l-aş ruga pe dl. director de la Resurse Umane să ne explice în 
ce constă acest punct. Eu nu cred că este vorba de echipa primarului aici. 

Dl. Dumitrescu: 
Mulţumesc că mi-aţi acordat cuvântul. Aş dori să vă atrag atenţia asupra faptului că 

organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova pentru anul 
2016, este, din punct de vedere legal, o obligaţie de a fi aprobată în fiecare an. Noi avem 
un număr de posturi stabilit la nivel pe întreg municipiul unde intră aparatul de 
specialitate plus unităţile subordonate. Pentru anul acesta nu modificăm, nici nu 
suplimentăm, nici nu reducem numărul de posturi ci, pur şi simplu, pentru a putea 
permite o mai bună desfăşurare de activitate, doar transformăm nişte posturi pe la 
Direcţia Juridică, pe la Direcţia Baze Sportive şi Agrement Craiova, dar nu avem nicio 
modificare majoră de structură. Încă o dată vă spun, este obligaţie legală pe care trebuie 
să o îndeplinim ca funcţionari publici, ca aparat administrativ. Nu vă propunem oameni 
în acele funcţii, ci doar funcţiile în sine.  

D-ra Preşedinte: 
Vă mulţumim. Acesta este conţinutul, nu este nominală şi priveşte numai funcţii. 

Este bine venită, am avut discuţii şi anterior şi modificările aduse sunt rezultatul 
discuţiilor avute anterior.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu). 
 
 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

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

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

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 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 Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” 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 Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Operei Române Craiova, pentru anul 2016. 
D-na Ungureanu: 
Să se schimbe un post de sufleor într-un post de director tehnic al Operei Române 

Craiova, în condiţiile în care aceasta nu are un sediu, ştim foarte bine că necesită foarte 
mulţi bani renovarea actualului sediu şi vor fi costuri foarte mari suportate de 
municipalitate, activitatea se desfăşoară la Centrul Militar, iar pe vară, în cartierele 
Craiovei, şi de aceea nu înţelegem dacă are un manager, are un director artistic şi un 
director economic şi alte organe care sunt acolo de conducere, să suplimentăm 
cheltuielile cu acest director tehnic, în condiţiile în care este nevoie, probabil, de un 
sufleor şi costurile sunt mult mai mici. Chiar am ajuns să avem nevoie de director să 
meargă ceva ce nu are un sediu? Să ne explice dl. director sau cine poate să spună.  

Dl. consilier juridic Radu-Mic Gabriel (Opera Română): 
Referitor la fundamentarea schimbării, în primul rând nu se majorează statul de 

funcţii. În exemplificarea spuselor d-nei consilier este nevoie de acest director tehnic 
tocmai datorită susţinerii întregii logistici. Nu mai avem sediu, repertoriul care se 
desfăşoară în diferite spaţii neconvenţionale. Trebuie o persoană care să coordoneze tot 
ce înseamnă tehnic, transport, aprovizionare. Tocmai în acest sens este justificată 
înfiinţarea acestui post. Încă o dată, modificarea organigramei nu se face prin extindere, 
ci pur şi simplu prin transformare. Opera Română are angajat sufleor care poate să 
susţină activitatea în cadrul spectacolelor Operei Române. 

D-na Ungureanu: 
Rămâne un singur sufleor. Şi nu mi se pare corect. Ce să coordoneze dacă sunt 

destui care să coordoneze?  
Dl. consilier juridic Radu-Mic Gabriel (Opera Română): 
V-am spus logistica este complexă. Nu mai avem sediu. 
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D-na Ungureanu: 
Păi tocmai de asta de ce trebuie să mai angajaţi un director? Ceilalţi ce fac? Nu 

poate să fie salariul unui om cu studii superioare la acelaşi nivel cu al celui de sufleor. De 
ce spuneţi că nu se modifică? Eu am vorbit de cheltuieli. Nu am nimic cu organigrama. 
Cheltuielile care se suportă din banii noştri. Este o penibilitate. 

Dl. consilier juridic Radu-Mic Gabriel (Opera Română): 
V-am explicat care este necesitatea. Opera este într-o situaţie aparte.  
Dl. Dindirică: 
Nu cred că este o penibilitate, d-na Ungureanu, pentru că fiecare manager răspunde 

în faţa consiliului local anual, de la toate instituţiile culturale, pentru ce şi-a asumat ca 
obiective şi ce a realizat. Vorbim de un manager care îşi asumă ceva şi vom vedea anul 
viitor dacă a fost bine, adică va răspunde clar în faţa noastră dacă transformările pe care 
le propune sunt sau nu benefice.  

D-ra Preşedinte: 
Consider că lămuririre sunt relevante şi suficiente şi în nota de fundamentare erau 

arătate aceste lucruri. Este evident că această problemă temporară de deplasare dintr-un 
loc în altul necesită o coordonare unică şi postul solicitat prin transformarea unuia vacant 
se justifică.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Operei Române 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 Opera Română 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu). 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” 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 Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” 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 Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură “Traian Demetrescu” 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 Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  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 Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.  

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal 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 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.  
 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L., pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Pîrvu Nelu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L să voteze 
modificarea statului de funcţii al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 
2016, aprobată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
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Craiova S.R.L şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului 
Craiova, dl. Pîrvu Nelu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.,  promovarea acţiunii în răspundere civilă, 
contra foştilor administratori, Resceanu Cătălin Ionuţ şi Şerban Gabriel 
Costel, pentru daunele aduse societăţii. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova-dl. Pîrvu Nelu, de a 

vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
promovarea acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori: Cătălin 
Ionuţ Resceanu şi Gabriel Costel Şerban, pentru daunele aduse societăţii, prin 
efectuarea de achiziţii, reprezentând mobilier şi aparatură birotică, cu încălcarea 
prevedrilor legale în vigoare. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
promoveze acţiunile civile. 

Art.3. Se aprobă promovarea actiunii în răspundere civilă,  contra  fostului administrator-
Cătălin Ionut Resceanu, pentru daunele aduse S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., în cuantum de 8622 lei, reprezentând  mobilier şi aparatură birotică, 
achizitionate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv: Ordonanţa de 
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Urgenţă a Guvernului nr.55/2010, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 
şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008. 

Art.4. Se aprobă promovarea actiunii în răspundere civilă,  contra fostului administrator-
Gabriel Costel Serban, pentru daunele aduse S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
în cuantum de 13.200 lei, reprezentând  mobilier si aparatură birotică, 
achizitionate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:  

           Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Pîrvu Nelu şi  administratorul S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către R.A.T. SRL, a unei 
linii de credit. 
Dl. Florescu: 

         Eu am spus şi în comisia din care fac parte că RAT SRL ar fi trebuit să ne prezinte 
o situaţie economico-financiară completă pentru a ne da toate datele şi toate argumentele 
să putem vota accesarea acestei linii de credit pe care doreşte să o înceapă cu 1 august 
probabil. A fost un buget, a venit RAT SRL cu un buget pe care noi l-am aprobat aici, nu 
s-a vorbit absolut nimic în acel buget şi dintr-o dată la mijlocul anului ne trezim că este 
mare nevoie de acest împrumut. Ca orice împrumut făcut la o bancă, el presupune şi nişte 
dobânzi, aş fi vrut să ne prezinte şi dobânzile pe care le atrage această linie de credit. În 
concluzie, aş dori de la conducerea actuală a regiei, a RAT SRL, să ne prezinte situaţia 
financiară, de ce este absolut necesară această nouă linie de credit.  
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Este în sală d-na directoare de la RAT, v-aş ruga să-i puneţi la dispoziţie d-lui 
Florescu bilanţul la 30 iunie pe care aveţi obligativitatea să-l executaţi şi de acolo dânsul 
îşi verifică toate datele societăţii. 
 Vis a vis de necesitatea acestei linii, v-aş ruga să răspundeţi dvs. pentru că ştiţi mai 
bine cum s-au derulat şi până acum anii trecuţi şi ce linii au fost. Şi dacă aţi avut şi dacă 
asta este o noutate.  
 D-na director Cojman Elena: 
         Accesarea acestei linii de credit este necesară pentru onorarea contractelor încheiate 
cu furnizorii. Această linie de credit o solicităm deoarece am încheiat-o pe cea existentă 
la sfârşitul anului 2015 şi a fost transformată într-un credit rambursabil până la 
30.06.2016. Deci în prezent RAT nu mai are niciun credit cu niciuna dintre bănci. Şi este 
necesară această linie pentru că nu ne putem descurca altfel.  
          D-ra Preşedinte: 
          Aţi fost întrebată de executiv, adică aţi fost rugată să explicaţi dacă şi în precedent 
cu fosta conducere era linie de credit.  
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          D-na director Cojman Elena: 
         Şi înainte era linie de credit, din 2008 exista o linie de credit pe care RAT a 
încheiat-o la 31.12.2015. Şi a fost transformată într-un credit pe care l-am rambursat 
până la 30.06.2016.  
          D-na Primar: 
          Să-mi daţi voie s-o completez pe doamna că cred că este un pic emoţionată. Din 
2012 şi până acum RAT a achitat creditul restant în sumă de 1.704.713 lei. Vă aduceţi 
aminte pentru ce a fost acest credit, pentru autobuzele vechi cumpărate care zac printr-o 
parcare că nu au putut să funcţioneze niciodată, dar asta a fost conducerea la vremea 
respectivă. Iar linia de credit de 710 mii lei, s-a transformat în credit şi a fost achitată. 
Deci practic, această conducere a regiei a achitat datoriile celor dinainte. Ştiţi foarte bine, 
şi pe vremea dvs. a fost la fel, că nu se poate funcţiona fără să existe o linie de credit 
acolo.  
          Dl. Nicoli: 
          Stimaţi colegi, avem un operator privat la municipiului care prestează un serviciu 
public. El trebuie să fie pregătit ca flota de transport să ducă în siguranţă cetăţenii 
Craiovei în toate locurile liniilor publice pe care noi le-am votat. Cei care conduc 
companii ştiu că nevoia Trezoriei de cash este întotdeauna dictată de piesele de schimb 
de care au nevoie. RAT-ul nostru vrea practic o linie de credit curentă, pentru activitatea 
curentă şi vine la noi şi spune: Stimaţi reprezentanţi ai acţionarilor, pot să duc singur 
nevoia de trezorerie. Nu a venit cu cerere de majorare de capital. Ar fi putut să vină şi să 
spună: vreau 10 miliarde cash în capitalul social ca nevoie de trezorerie pentru că am 
avut performanţă, am plătit creditele restante, nu am mărit costurile craiovenilor şi dorim 
să facem un transport civilizat, aşa că trebuie să acceptăm propunerea executivului de a-i 
da un instrument pe trezorerie, respectând dorinţa lor de a nu solicita majorare de capital. 
Ceea ce ar fi fost, sigur, o oportunitate pe care noi am fi dezbătut-o.  
          D-ra Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă accesarea, de către R.A.T. SRL, a unei linii de credit, în valoare de 

1.500.000 lei. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi R.A.T. SRL vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu) şi 1 abţinere (Matei).  

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru 
activităţile de producere şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Termo 
Craiova S.R.L. şi a pierderilor tehnologice pentru punctele termice şi 
centralele termice. 
Dl. Florescu: 
Consilierii PNL vor fi împotriva acestui proiect. Ce face acest proiect? Scoate în 

evidenţă pierderile pe care le are regia, fosta regie, actualul SRL în punctele termice, în 
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centralele termice şi pe reţeaua de transport. Acesta este un element în preţul tarifar 
pentru gigacalorie şi automat va creşte preţul gigacaloriei şi la fel de automat îl vor plăti 
craiovenii şi cred că nu este necesar, indiferent dacă va fi subvenţionat sau nu, preţul 
gigacaloriei va creşte şi craioveanul va plăti mai mult pentru energia termică. De aceea, 
consilierii PNL se vor opune acestui proiect. 

Dl. Nicoli: 
Trebuie să spunem că acest bilanţ termoenergetic este solicitat de o legislaţie care 

cere operatorului care prestează un serviciu public, să informeze prin autoritatea publică 
asupra nivelului pierderilor pe care le are în reţeaua noastră publică pe care el o 
administrează. Este deci, o prevedere obligatorie, care, prin normele ANRSC ne solicită 
acest acord. Noi luăm astfel act de aceste pierderi reglementate de regulament şi îl 
aprobăm în lumina transparenţei, astfel încât cetăţenii prin noi, să ia act de existenţa 
acestor pierderi şi poate, pe viitor, să ne mandateze să reabilităm complet acest sistem 
astfel încât craiovenii să plătească mai puţin. Noi nu am votat o creştere, nu vom vota o 
creştere, ci este o transparenţă în spiritul legii, a acestor pierderi tehnologice. 

D-ra Preşedinte: 
Mulţumim d-lui consilier Nicoli pentru aceste lămuriri. Dl. Florescu, v-aţi 

exprimat punctul de vedere, suntem lămuriţi, nu v-a fost folosit numele. Dreptul la 
replică, studiaţi regulamentul, şi regulamentul cadru general elaborat de Guvern, prin 
Ministerul Administraţiei Publice Locale, şi cel aprobat de noi, dreptul la replică este 
acordat numai pentru chestiuni personale când ţi se foloseşte numele şi te privesc direct.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă bilanţul termoenergetic pentru activităţile de producere şi distribuţie a 

energiei termice ale S.C.Termo Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Se aprobă valoarea pierderilor tehnologice de energie termică de 19,31%, pentru 
punctele termice şi de 21,05 %, pentru centralele termice (producere şi 
distribuţie). 

    Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7/2012. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu) şi 1 abţinere (Nedelescu).  

 
 

23. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în 
vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în 
perioada 23-24 iulie 2016. 
Dl. Sirop: 

         PNL va vota împotriva acestui proiect pentru că mi se pare că suntem puşi în faţa 
unui fapt împlinit. Adică deja acest eveniment este promovat pe media de către 
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susţinătorul lui, de către sponsorul acestui eveniment şi atunci noi suntem aici să ce? Să 
dezbatem? Ce să mai dezbatem dacă ei deja se promovează, dacă au început deja să 
aducă utilajele pe aici şi tot. Mi se pare că am pus aşa carul înaintea boilor. Adică este o 
decizie deja luată şi noi suntem pe aici decât ca să ridicăm mâna. De aceea ne vom opune 
acestui proiect şi recomandăm administraţiei să verifice firma cu care s-a asociat. Din 
datele publice pe care le avem noi, are datorii de 198.155 lei la data de 31.03.2016. Vă 
rog, verificaţi dacă între timp şi-au achitat datoriile către buget pentru că ştiu că există o 
lege care interzice asocierea cu firme care au datorii la bugetul de stat.  
          D-ra Preşedinte: 
          Dar aţi observat că în promovarea acestui eveniment cheltuielile sunt suportate de 
partener. Consiliul local face, ca autoritate deliberativă, reprezintă municipiul Craiova, 
realizează alte activităţi decât suportarea cheltuielilor şi oricum promovarea era necesară 
pentru susţinerea lui, data fiind foarte apropiată. 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, 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 S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu). 

 
 

24. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare 
Canină”, în vederea susţinerii Campionatului Mondial de Salvare al 
Federaţiei Chinologice Internaţionale, în perioada 25-28 august 2016. 
D-ra Preşedinte: 

         Eu vreau să spun că sunt mulţumită că organizăm din nou astfel de evenimente. Cu 
ani în urmă şi înainte de Revoluţie şi după aceea Craiova era şi la hipodrom şi pe 
stadionul de mult închis al tineretului, era un centru chinologic naţional şi mă bucur că se 
reia acest tip de activitate. 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii 
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Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice Internaţionale, în 
perioada 25-28 august 2016. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 5.141,5 lei din bugetul local al municipiului Craiova, 
pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1, cuprinzând cheltuielile de 
cazare, servicii de restaurant, transport, materiale specifice competiţiei 
(indicatoare, marcaje, bannere), materiale de promovare. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, 
în vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival (Divanul 
Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 
august 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 asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii 
evenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 
Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 august 2016. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul local al municipiului Craiova, 
pentru organizarea primelor două zile ale evenimentului prevăzut la art.1, 
respectiv 20-21 august 2016, care vor avea loc în municipiul Craiova, şi care 
cuprind următoarele: cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi, organizare 
proiecţii: ecran, generator, lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de 
promovare, premii, diplome, flori. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.05.2016                                                         30                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine şi Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu” vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

26. 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 lunile iulie 
şi august 2016. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru lunile iulie şi august 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 iunie-iulie 2016, 
către RAT S.R.L., se va face în baza decontului emis.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
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Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă 
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, pentru perioada 14.04.2016-
31.12.2016 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe. 

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 cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă 
pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016, aplicabilă titularilor contractelor de 
închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 
iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 
2015 şi care nu au expirat după această dată, conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă stabilirea chiriei lunare pentru locuinţa situată în municipiul Craiova, 
bd. Oltenia, nr. 1C, bl. T 3, sc. 4, ap. 11, valabilă pentru perioada 08.07.2016 – 
31.12.2016, în cuantum de 59,584 euro (263,16 lei), la cursul valutar comunicat 
Banca Naţională a României, în data de 30.09.1995 şi majorarea sumei 
reprezentând recuperarea investiţiei de la 63,27 lei (aferentă perioadei 14.04.2016 
– 07.07.2016, stabilită conform anexei 3 la prezenta hotărâre), la 40,376 euro, 
aferentă perioadei 08.07.2016 - 31.12.2016 (reprezentând 178,33 lei). 

Art.5. Se aprobă amânarea de la plata sumelor cu titlu de chirie prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre, scadente la data de 30 iunie 2016, până la data de 30 
septembrie 2016. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2013 şi nr.490/2014. 

Art.8. 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. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
locuinţe destinate tinerilor. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru locuinţe destinate tinerilor, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.14 din 

anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188/2013 
referitoare la aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţe cu 
destinaţia de locuinţă. 

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.  

 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.         
D-na Ungureanu: 

         Suntem de acord cu scoaterea la licitaţie, dar vă rugăm să ne prezinte şi Planul 
Urbanistic de Detaliu pentru terenul şi spaţiul pe care se va închiria în piaţă şi am vrea să 
vă rugăm foarte mult să se aibă în vedere şi mărirea spaţiului de parcare întrucât foarte 
mulţi craioveni vin la piaţă şi nu au unde parca şi nu au unde să-şi ducă produsele pe care 
vor să le care la maşină. Vă rugăm foarte mult să luaţi act şi de acest lucru.  
          D-ra Preşedinte: 
          Este o chestiune care se va reglementa de administraţie. Nu face parte din proiect 
propriu zis, este o chestiune de avut în vedere de către administraţia SC Pieţe.  
          D-na Primar: 
          Ştim noi care sunt probleme de la SC Pieţe, întrebarea este unde să extindem 
parcarea? Credeţi că dacă am fi putut n-am fi făcut-o?  
          D-ra Preşedinte: 
          S-a înţeles, se cunoaşte, dacă este posibil, se vor lua măsuri.  
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

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

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii terenurilor/spaţiilor  
identificate la art.1, conform anexelor nr.2-10 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele de 
sarcini, în vederea închirierii terenurilor/spaţiilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.11-19 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.474/2015 referitoare la aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova, pentru anul 2016. 

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii  ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova.    

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor/spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.474/2015 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice şi 
private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2016. 

Art.3. Se împuterniceşte administratorul S.C. ”Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
Dl. Florescu: 
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 Precizez încă de la început că voi vota pentru acest punct întrucât este o problemă 
tehnică şi nu am niciun motiv să împiedic ducerea la bun sfârşit, desăvârşirea operei, dar 
printre autogunoiere şi printre alte obiecte de inventar banale vom găsi şi Stadionul „Ion 
Oblemenco”. Practic, din acest moment, nu mai există stadionul Ion Oblemenco. Se 
consfinţeşte astfel acest lucru că oraşul nostru nu mai are stadion. S-a demolat înainte de 
a  se construi altceva. Cred că trebuia făcut invers. Întâi construim şi după aceea 
demolăm. Nu neapărat acolo, d-na primar, există şi alte locaţii în Craiova. Craiova nu 
mai are nicio posibilitate să construiască?  
          D-na Primar: 
          Surprindeţi-ne dvs. Daţi-ne o locaţie atât de mare pentru a se putea construi un 
stadion unde să aparţină terenul municipalităţii.  
          Dl. Florescu: 
          Nu lucrez în Primăria Craiova. Cred că cei care lucrează în domeniu, vă vor spune 
dacă îi întrebaţi, câteva locaţii din Craiova sau din împrejurimi pentru a construi un 
stadion. Dacă mă întrebaţi pe mine, vă spun că eu nu aş fi demolat prima dată, ca să-mi 
dau seama mai târziu că nu mai am stadion şi nu mai am nici siguranţa că pot construi 
altul. Cred că s-a demolat cu acest stadion şi o parte din mândria noastră de olteni, şi o 
parte din sufletul craiovenilor care, acum 10, 20 de ani mergeau la stadionul „Ion 
Oblemenco”.  
          D-ra Preşedinte: 
          Cred că am fost foarte mulţi la ultimul meci jucat pe stadionul Ion Oblemenco şi 
avem toţi amintiri. Pe de altă parte, este o soluţie, o hotărâre aprobată cu unanimitate în 
mandatul trecut. Nu mai putem discuta aşa ceva. Fizic este imposibil să construieşti un 
nou stadion pe acelaşi loc dacă nu îl dărâmi pe cel care şi-a atins obiectivele în timp.  
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 

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

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

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

d) se trec în domeniul public al municipiului Craiova, bunurile prevăzute în anexa 
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea  
inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 

  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. 
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Art.4. 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.  
 
 

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

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

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

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

şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.517/2013, nr.618/2013, nr.154/2015, 
nr.28/2016, nr.131/2016 şi nr.166/2016. 

               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.  
 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere 
nr.1094/02.10.2001 şi a dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv 
Olimpic Sport Craiova asupra unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 
D-ra Preşedinte: 

         Avem o completare a raportului. A fost discutată în comisiile de miercuri, comisia 
juridică şi de buget finanţe. Este o lămurire cu numărul cărţii funciare şi atingerea 
scopului asocierii. 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă încetarea  contractului de asociere nr.1094/02.10.2001 încheiat cu 

Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova  
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Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv Olimpic 
Sport Craiova,  asupra bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă radierea dreptului de folosinţă înscris în Cartea Funciară nr.28092 
referitoare la imobilul cu număr cadastral 14754 „Sala de Atletică Grea”, situat în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34A (fostă str.Ştirbei Vodă-Sala Atletică 
Grea, nr.20), cu Sc=1335 mp., regim de înălţime P+1, compus din 31 de încăperi. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj, pentru rectificarea cărţii funciare. 

               Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.102/2014, 
nr.151/2014  referitoare la bunurile care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi nr.221/2015 referitoare la darea în folosinţă gratuită către 
Clubul Sportiv  Olimpic Sport Craiova, a unor bunuri aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Clubul Sportiv Olimpic 
Sport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere în 
participaţiune şi constituire superficie, autentificat sub nr.286/12.02.2013, 
încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia 
Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Municipiul Craiova. 
Dl. Sirop: 

         Aş vrea să ne amintim un pic legat de acest punct, că noi nu aşteptăm mulţumiri, 
adică PNL, dar vreau decât să vă amintesc că ăsta a fost un punct foarte delicat acum 
câteva luni, când majoritatea asta cu care vă mândriţi foarte tare, a votat aşa, de pe o zi pe 
alta, ceva ilegal, chemându-ne a doua zi, nu pe mine, că nu eram consilier local atunci, ci 
pe consilierii de la data respectivă, să îndrepte eroarea făcută. Mă bucur că se merge cu 
îndreptarea până la capăt, dar iată că uneori, poate că este bine că suntem aşa un pic mai 
zgomotoşi. Ştiu că mai deranjăm din când în când, dar uite că mai facem şi lucruri bune. 
Vă mulţumesc. 
         D-na Primar: 
         Eu aş vrea să vă reamintesc un lucru şi anume că tăinuirea unei infracţiuni se 
pedepseşte. Dacă dvs. ştiaţi despre aceste lucruri în acea şedinţă de consiliu local, sau mă 
rog, colegii dvs. care erau în consiliu, că nu eraţi consilier la data respectivă, şi nu aţi 
votat, v-aţi abţinut, tocmai pentru că ştiaţi acest lucru sunteţi mult mai vinovaţi decât 
ceilalţi.  
          D-ra Preşedinte: 
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          Pe de altă parte, observaţi reaua credinţă a asociatului, demersurile toate ulterioare 
au fost de sancţionare conform legii, de îndată şi este bine că s-au luat toate măsurile de 
către autoritatea executivă la propunerea acesteia şi consiliul local.  
          Dl. Florescu: 
          Noi nu aveam atribuţii să ştim sau să nu ştim dacă se construieşte sau nu acolo, în 
schimb primăria avea atribuţii să ştie dacă se construieşte ilegal sau legal în acea locaţie. 
În al doilea rând acest contract semnat de către primărie în anul 2013 pentru care veniţi 
astăzi şi ne cereţi votul pentru încetarea lui, este un contract care, după părerea mea, 
necesită şi răspunsul la câteva întrebări. Ce a câştigat Primăria Craiova din acest 
contract? Cine a dorit în 2013 să asocieze Primăria Craiova în acest contract şi de ce nu 
s-a prevăzut nicio clauză de reziliere. Practic, acum dorim rezilierea, dar, dacă vom 
studia contractul, vom constata că nu este nicio clauză de reziliere.  
          D-ra Preşedinte: 
          Cu privire la clauza de reziliere, este o discuţie pe care am avut-o şi în comisia 
juridică. Contractul este unul vechi. Municipiul Craiova vine prin subrogaţie personală în 
sensul că ia locul altui asociat în timp. Ca atare, ea moşteneşte contractul încheiat 
anterior când era un terţ faţă de acest contract. Părţile care au încheiat contractul nu au 
prevăzut rezilierea. Dar orice contract se completează de drept cu dispoziţiile legale care 
printre altele sunt şi rezilierea pentru nerespectarea obligaţiilor asumate şi alte cauze 
expres prevăzute de lege. De aceea în prezent, consiliul local foloseşte dispoziţiile legale 
şi dispune rezilierea, încetarea contractului prin reziliere. 
          D-na Primar: 
          Eu cred că este foarte concludent raportul pe care îl aveţi în spate şi care este făcut 
de jurişti. Dacă mai solicitaţi orice fel de clarificări avem juriştii aici. Vă amintesc faptul 
că acest contract a fost făcut în urmă cu foarte foarte mulţi ani şi nu avea nicio legătură 
primăria la vremea aceea. Iar ulterior a venit o hotărâre de guvern care ne-a obligat să 
intrăm în acest contract. Nu facem altceva acum decât să-l reziliem în baza faptului că 
acea societate nici măcar nu mai există, a fost declarată în procedură de faliment, iar în al 
doilea rând, pentru că nu şi-a respectat condiţiile care i-au fost impuse. A încercat să 
inducă în eroare consiliul local. 
          D-ra Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă încetarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 

superficie autentificat sub nr.286/12.02.2013, încheiat între Clubul Sportiv 
Olimpic Sport Craiova-CUI RO13450236, Clubul Sportiv Olimpia Craiova-CUI 
30794353, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov-CUI 27217100 şi Municipiul 
Craiova-CUI 4417214. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de superficie instituit în favoarea Clubului Sportiv 
Olimpic Sport Craiova, Clubului Sportiv Olimpia Craiova şi Clubului Sportiv 
Olimpic Poiana Braşov. 

Art.3. Se aprobă radierea dreptului de superficie din Cartea Funciară nr.213770 a 
localităţii Craiova referitor la terenul de 2.144 mp, cu număr cadastral 2513/1/1. 
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Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj, pentru rectificarea cărţii funciare. 

               Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2016 referitoare la modificarea 
contractului de asociere în participaţiune şi constituire superficie, încheiat între 
Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul 
Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv Olimpic Sport 
Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova şi Clubul Sportiv Olimpic Poiana 
Braşov 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125153/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Neacşu C.Ioana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu 
C.Ioana. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125153/2005  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Neacşu C.Ioana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu C.Ioana, având ca 
obiect exploatarea spaţiului, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, 
bl.N1b, ap.1, pentru o perioadă de 5 ani şi 9 luni, începând cu data de 02.07.2016, 
până la data de 02.04.2022. 

Art.2. Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.125153/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Neacşu C.Ioana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu C.Ioana, către S.C. Dermlife Med 
S.R.L., reprezentată legal de Dr. Gemeneanu Adina-Luisa, medic primar 
medicină de familie. 

Art.3.  Se aprobă modificarea redevenţei aferente spaţiului medical, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2016 referitoare la însuşirea 
raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei 
pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune 
nr.125153/2005. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
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Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Dr. Neacşu C.Ioana, S.C. 
Dermlife Med S.R.L. reprezentată prin  Dr. Gemeneanu Adina-Luisa vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu 
privire la imobilele-apartamente situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier 
Craioviţa Nouă, bd,Oltenia-bd.Tineretului, nr.1A. 

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 cărţii funciare nr.210184, în sensul radierii dreptului de 

proprietate al Primăriei Municipiului Craiova-Domeniul Privat, şi intabularea 
dreptului de proprietate în favoarea Statului Român-Domeniul Privat, pentru 
imobilele-apartamente din blocul T1, situat în municipiul Craiova, cartier 
Craioviţa Nouă, bd. Oltenia-bd. Tineretului, nr.1A, care sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj, pentru rectificarea cărţii funciare. 

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

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

39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. asupra a trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa 
Centrală, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite şi 
Taxe. 

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 încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

asupra a trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală, situat în Piaţa 
Centrală a Municipiului Craiova, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale 
Direcţiei Impozite şi Taxe, identificate în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.2 la contractul de concesiune nr.4487/2012. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012 
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încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la 
aprobarea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 
Dl. Sirop: 

         Era şi timpul. Reamintesc că PNL insistă de foarte mult timp pentru reabilitarea 
Colegiului Carol I şi clădirii Operei Române. Mă bucur că în sfârşit avem acest lucru pe 
ordinea de zi după multe zbateri şi multe nereuşite pe acest plan, după ce ne-am plimbat 
cu cărucioarele cu documente pe aici, iată că a mai trecut aproape un an până să punem 
un astfel de proiect pe ordinea de zi. Salutăm această decizie, dar la un punct ulterior 
unde avem  desemnarea reprezentanţilor în consiliile de administraţie. Am vrea să avem 
şi noi o propunere acolo, să avem un reprezentant în acest consiliu de administraţie, 
având în vedere faptul că se vor derula fonduri importante ale municipiului Craiova în 
cadrul acestui proiect şi atunci vrem să ţinem sub observaţie situaţia şi să cenzurăm 
eventuale derapaje.  
          D-na Primar: 
          Dacă îmi daţi voie să vorbesc în legătură cu asta, nu are nicio treabă consiliul de 
administraţie cu investiţia care se va derula. Investiţia o veţi derula dvs. ca şi consilieri 
locali şi Primăria Municipiului Craiova, prin aparat. Deci dacă vreţi să mergeţi acolo ca 
să vedeţi cum se derulează investiţia, vreau să vă spun că n-aveţi ce să căutaţi acolo 
pentru că sunteţi deja consilieri. Vă duceţi ca simplu cetăţean în faţă şi vă uitaţi.  
          Dl. Sirop: 
          Măcar să urmărim stadiul lucrărilor. Eu sunt sigur că aţi înţeles ce vreau să spun şi 
vrem să avem un reprezentant în consiliul de administraţie la Carol. Este o solicitare 
onorabilă, rezonabilă.  
          D-ra Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi 
Opera Română Craiova”-varianta minimală, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico – economici: 

              Valoarea totala a investitiei  (inclusiv TVA):          39.492,81796 mii lei 
    din care C+M (inclusiv TVA)                           29.219,55570 mii lei 
  
    Durata de realizare:                                               24 luni  
             din care: 
    Consolidare şi reabilitare Colegiul Carol I:  
    Valoarea totala a investitiei  (inclusiv TVA):     17.354,35316 mii lei 
     din care C+M (inclusiv TVA)            13.016,02932 mii lei 
  
     Durata de realizare:                                           24 luni  
     Consolidare şi reabilitare Opera Română Craiova:  
     Valoarea totala a investitiei  (inclusiv TVA):     22.138,46479 mii lei 
     din care C+M (inclusiv TVA)             16.203,52638 mii lei 
  
     Durata de realizare:                                           24 luni  
 
Art.2. 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.  

 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4606/04.08.2014 pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 
30.1”, până la data de 31.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.4606/04.08.2014 pentru 

proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a Municipiului Craiova-EFFECT 30.1”, cod SMIS 48904, proiect 
finalizat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, domeniul 
major de intervenţie 1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe”, până la data de 31.10.2016, în vederea îndeplinirii 
integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi asigurării funcţionalităţii 
acestuia. 
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Art.2. 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.  

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4616/25.09.2014, pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 
20.1”, până la data de 31.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.4616/25.09.2014, cod SMIS 

48905, semnat în cadrul POR 2007-2013, pentru proiectul “Eficienţă energetică 
prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-
EFFECT 20.1”, până la data de 31.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a 
obiectivelor și indicatorilor proiectului şi asigurării functionalitătii acestuia. 

Art.2. 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.  

 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr. 2174/09.09.2011, pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de 
agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, până la data 
de 30.04.2017. 
D-na Ungureanu: 
Consilierii PNL se vor abţine în legătură cu acest proiect întrucât sunt cercetări ale 

parchetului la Water Park şi de aceea aşteptăm ca organele abilitate ale statului să-şi facă 
datoria şi să cerceteze cauzele pentru care proiectul nu a fost dus la îndeplinire în 
termenul contractual stabilit şi să tragă la răspundere pe cei care au creat prejudiciul care 
trebuie suportat de cetăţenii Craiovei, cei care şi-au dorit foarte mult inaugurarea acestui 
loc de agrement. 

Dl. Sirop: 
Mărturisesc că am un prieten salvamar care s-a dus să se angajeze la Water Park. 

Se aştepta să fie inaugurat în vara aceasta. Înţelesesem că singurul impediment ar fi lipsa 
salvamarilor. Acum suntem chemaţi să votăm prelungirea contractului şi aflăm că mai 
sunt multe lucruri până să fie gata acest contract şi este într-un lot de contracte prin care 
s-au pierdut finanţări europene pe care trebuie să le compensăm din bugetul Craiovei. Aş 
vrea să nu treacă neobservat acest lucru. Şi la punctul anterior aţi trecut repede şi aţi zis 
că am votat în unanimitate. De acord, am votat continuarea acestor proiecte, niciun fel de 
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problemă, dar este foarte important să se ştie de ce am votat. Am votat pentru a le 
continua, a le duce la bun sfârşit, dar cunoaştem faptul că noi, craiovenii, cu toţii trebuie 
să compensăm întârzierea acestor proiecte şi în loc să atragem fonduri europene în 
cunatum mai mare, înt-o sumă mai mare, suntem nevoiţi să suportăm o parte de la buget. 
Vă mulţumesc. 

Dl. viceprimar Genoiu: 
Via a vis de Water Park, aş vrea să fac menţiunea asupra faptului că ancheta care s-

a făcut şi se face de către DNA, nu a împiedicat desfăşurarea lucrărilor. Ba dimpotrivă, a 
existat la un moment dat un comunicat de presă, dat de DNA în care a precizat faptul că 
nu a împiedicat şi nu împiedică cu nimic derularea şi desfăşurarea lucrărilor. Ancheta 
care se face, priveşte un obiectiv, priveşte o anumită perioadă şi un anumit mod de lucru 
al lucrărilor, ea se desfăşoară în continuare, dar în nicio clipă DNA nu a împiedicat 
derularea acestor lucrări. Au fost puse la dispoziţie chiar dintre documentele care au fost 
ridicate de la primărie sau de la constructor, au fost puse la dispoziţia constructorului sau 
oricărei entităţi interesate de aceste documente, în permanenţă au fost puse la dispoziţie 
documentele de către DNA.  

Termenul până la care s-a prelungit - 30 aprilie 2017 - prevede finalizarea 
lucrărilor. Aşa cum ştiţi, acolo lucrurile sunt destul de avansate, se lucrează la finisaje. 
Prelungirea termenului este dată de dezorganizarea constructorului care a produs şi 
disconfortul tuturor celorlalţi, inclusiv al Primăriei vis a vis de actele pe care le-a făcut şi 
care sunt în derularea DNA. Deci toate întârzierile sunt efectiv ale constructorului. Vreau 
să mai precizez, şi este valabil pentru toate proiectele al căror termen de finalizare îl 
prelungim, termenul de finalizare pe care noi îl prelungim acum sau îl votăm să fie 
prelungit, se referă la contractul de finanţare. Contractele de finanţare, care, aşa cum ştiţi, 
au fost  31.12.2015, prima prelungire care s-a dat şi a fost 30 iunie 2016 s-a dat în 
privinţa eligibilităţii contractelor, în sensul că până la data de 30 iunie 2016 contractul nu 
era bine finalizat din toate punctele de vedere, proiectul devenea neeligibil şi întreaga 
sumă, inclusiv suma rambursată de către Ministerul Dezvoltării anterior, trebuia 
returnată. Noi în luna decembrie, dacă nu mă înşel, sau în ianuarie, când am votat 
bugetul, deja am prevăzut sumele derulate şi care trebuie puse la dispoziţie pentru 
finalizarea acestor proiecte, sume care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acum 
cu prelungirea contractelor de finanţare. Contractele de execuţie sunt cele care au fost 
încheiate, sunt cele care la ora asta, cred că toate, dacă nu mă înşel, nu ştiu dacă mai 
există vreunul, dar toate contractele sunt expirate , ele se derulează pe penalități suportate 
de constructor care la sfârşitul perioadei de execuţie se vor calcula şi se vor pune în 
seama constructorului. Contractele de execuţie nu au nici o legătură cu aceste termene. 
Mai mult decât atât vreau să vă spun că o să depăşesc puţin cadrul acestui punct. Marea 
majoritate a lor sunt şi finalizate. Măă refer la contrtactul următor, contractul de la 
Căminul Cultural de la Pielești, unde ultimele lucrări au fost nişte lucrări de dotări, zilele 
acestea urmează să se facă solicitarea recepţiei. La parcarea subterană lucrurile sunt 
închise. Deci parcarea funcţionează, ea este finalizată. Solicitările de prelungire a acestor 
contracte de finanţare au fost cerute de Ministerul Dezvoltării cu mult timp înainte, 
înainte chiar de a ști noi dacă se finalizează sau nu se finalizează şi ele au fost prelungite 
conform grilei pe care noi am trimis-o la Ministerul Dezvoltării. Revin, parcarea de la 
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Teatrul Naţional este finalizată. Mai sunt lucruri legate de publicitate, de panouri 
publicitare şi de finalizarea lucrărilor. Teatrul de vară din Parcul Romanescu, care este 
finalizat, s-au făcut demersurile pentru începerea recepţiei. La fel la Bussines Center care 
este în curs de finalizare şi mai sunt câteva zile şi vor solicita recepţia. Zona 
metropolitană, relaţia N-S este formată din cele trei străzi, str. Caracal care este 
recepţionată, str. Bariera Vâlcii care este recepţionată, str. Râului care este recepţionată. 
Deci toate lucrările sunt încheiate. Mai rămâne str. George Bibescu unde este o 
procedură de achiziţie a câtorva dotări a căror finalitate este pe data de 5 august. Deci 
toate aceste lucruri sunt finalizate şi vreau să menţionez încă o dată, inclusiv Parcul 
Nicolae Romanescu care are această perioadă prelungită deja puţin mai mult decât 
celelalte şi se duce până în 2018, vine din faptul că am avut dreptul, sau fiecare entitate 
administrativ teritorială a avut dreptul ca un proiect de peste 5 milioane să poată să 
prelungească până în 2018. La vremea respectivă, noi am prevăzut ca acest proiect la 
care aveam dreptul, să fie Parcul Romanescu. Cred că aţi fost cu toţii prin Parcul 
Romanescu,  nu mai are mai mult de câteva luni de zile până se finalizează. Termenul 
acesta a fost un termen pe care l-am dat acoperitor pentru că aveam dreptul să-l 
solicităm. Încă o dată repet, termenele de execuţie şi sumele prevăzute nu au nicio 
legătură cu contractele şi cu termenele din contractele de finanţare. Mai spun un singur 
lucru şi cu asta închei, vis a vis de sumele pe care le-am bugetat la începutul anului 
pentru finalizarea acestor proiecte, în momentul în care ele se închid, la fiecare proiect se 
constată economii. În niciun caz sumele  nu pot fi depăşite, este exclus de a fi depăşite, 
dar se pot face economii. La ora aceasta din proiectele care s-au închis la care am făcut 
referire şi despre care am spus că deja au fost recepţionate, şi s-a făcut deja ultima plată, 
s-a făcut deja o economie de 3.200.000 faţă de ceea ce am bugetat la începutul anului. 
         Dl. Sirop: 
         O simplă completare. Mi se pare că unii vorbim de mere şi alţii despre pere, ca să 
citez un clasic în viaţă. Am întrebat despre Water Park şi mi-aţi răspuns despre altele. 
          D-ra Preşedinte: 
          Vi s-a răspuns cu privire la absolut toate proiectele, inclusiv Water Park. Pe de altă 
parte, un drept la replică nu aveţi pentru că nu vi s-a folosit numele. Din partea 
executivului, dl. viceprimar a prezentat toată situaţia ca o informare inclusiv pentru 
cetăţenii municipiului Craiova nu numai pentru consilierii prezenţi în şedinţă. 
          D-na Primar:        

Daţi-mi voie să iau şi eu cuvântul pe acest subiect. A prezentat într-adevăr dl. 
viceprimar situaţia foarte bine. Probabil că toți consilierii au observat un lucru şi anume 
că aproape toate proiectele sunt deja recepționate și funcționale. Este vorba doar despre 
niște proceduri de publicitate care se derulează în continuare, din cauza asta se face 
această prelungire. În ceea ce priveşte complexul Water Park, eu vă invit să-l vizitați 
pentru că se poate, ca să observați faptul că este finalizat. Poate mai sunt câteva lucruri 
foarte mărunte pe care, dacă și-ar dori constructorii să le facă mai repede, s-ar termina în 
trei-patru zile. Problema salvamarilor, dincolo de orice glumă, este reală și, dacă aveți 
mai mulți prieteni salvamari, vă rog frumos să ne ajutați, pe dumneavoastră și cetățenii 
Craiovei, ca să deschidem cât mai repede. Chiar acum l-am întrebat pe colegul nostru de 
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la resurse umane cum stăm cu această situaţie. Pe 8 posturi care s-au scos la concurs, a 
fost unul singur care s-a ocupat în prima etapă, în a doua etapă au venit alți doi 
salvamari, deci procedura este în derulare, dar rămân în continuare încă cinci posturi 
neocupate. Deci este o situaţie reală. Faptul că se prelungește proiectul până mai târziu, 
asta nu înseamnă că el nu poate să fie funcțional, de exemplu, de luna viitoare. Așa cum 
vedeți, parcarea subterană este deja funcțională chiar dacă la ora actuală noi vă cerem să 
mergeţi pe prelungire pentru că sunt cu totul alte proceduri. Vis a vis de ancheta cate este 
în derulare, este foarte bine că s-a întâmplat acest lucru, noi ne-am constituit ca parte 
civilă, nu are legătură cu primăria, acolo este o problemă a celor de la firma de dirigenţie 
de şantier cu unul dintre constructori, nu cu toţi constructorii. Ancheta este în derulare și 
noi ne vom recupera prejudiciul fără doar şi poate. Nu este afectată primăria decât prin 
faptul că iată, aproape un an de zile a trebuit să fie întârziate lucrările la această 
investiţie, dar noi  putem să dăm drumul la Water Park şi peste o lună, şi peste două luni, 
dacă sunt gata toate procedurile. 

Vreau să vă mai informez un lucru, că în această săptămână eu am semnat o adresă 
către constructor, ca să facă şi ei o expertiză a lucrărilor care au fost efectuate acolo. 
Primăria a efectuat o expertiză, dar ca să fim liniştiţi vrem să îşi asume în totalitate 
această construcţie şi firma respectivă. Este o datorie pe care o avem şi faţă de cetăţenii 
Craiovei pentru că ne dorim ca acolo cei care vin să se distreze să nu aibă probleme cu 
siguranţa.  

În ceea ce priveşte Parcul Nicolae Romanescu, cel de-al doilea proiect care nu este 
încă închis pentru că despre celelalte v-am spus foarte clar că suntem ori cu ele 
recepţionate, ori în faza de recepţie, ar trebui ca în decurs de o săptămână să se încheie 
toate asfaltările din parcul Romanescu şi, de asemenea, vreau să vă spun că toate 
întârzierile care se datorează constructorilor, vor fi suportate de constructori. Primăria nu 
va pune niciun leu în plus. Ba dimpotrivă, va câştiga bani din penalităţi.  

D-ra Preşedinte: 
Sunt lămuritoare toate discuţii şi mai ales explicaţiile din partea d-nei primar, şi 

din partea d-lui viceprimar. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare nr.2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Craiova Water Park-
Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, până 
la data de 30.04.2017, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi 
indicatorilor proiectului şi asigurării functionalităţii acestuia. 

Art.2. Se aprobă cuprinderea valorii cheltuielilor necesare finalizării proiectului 
“Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 
municipiul Craiova” din Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncţionale, în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pentru anul 2017, sumă 
care va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor 
realizate şi decontate la data de 31.12.2016, urmând ca suma rezultată să fie 
supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2017. 
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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 20 voturi pentru şi 4 
abţineri (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu).  
 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr. 3568/04.12. 2012, pentru proiectul “Reabilitare, consolidare, extindere si 
dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, până la data de 31.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr. 3568/04.12. 2012, cod SMIS 

40122, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Reabilitare, 
consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, până la data de 
31.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor 
proiectului si asigurării functionalitătii acestuia. 

Art.2. 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.  
 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3593/20.12.2012, pentru proiectul  “Amenajare parcare subterana in zona 
Teatrului National”, până la data de 30.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.3593/20.12.2012, cod SMIS 

40755, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul  “Amenajare parcare 
subterana in zona Teatrului National”, până la data de 30.10.2016, in vederea 
indeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului si asigurării 
functionalitătii acestuia. 

Art.2. 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.  
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46. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul 
Nicolae Romanescu”, până la data de 31.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.3678/01.04.2013, cod SMIS 

40756, semnat în cadrul POR 2007-2013, pentru proiectul “Reabilitare Teatru de 
Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 31.10.2016, în vederea 
îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului si asigurării 
functionalitătii acestuia. 

Art.2. 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.  
 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi 
grădini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 
31.12.2018. 

   Dl.Florescu: 
      De la început vreau să spun că vom vota acest proiect dintr-un singur motiv: să nu 
piardă Craiova mai mulţi bani decât pierde şi aşa cu aceste proiecte pe fonduri europene. 
Dar consider că ar fi necesară o analiză să vedem de ce 10 proiecte nu sunt finalizate la 
timp şi de ce este nevoie de prelungiri la prelungiri. Este imposibil să nu se facă  nimeni 
vinovat de această situaţie şi să dăm vina numai pe constructor şi să venim în consiliul 
local să zugrăvim o situaţie roz  că la parc mai este puţin de asfaltat, şi a propos, dacă 
mai este aşa puţin de asfaltat şi într-o săptămână se termină, eu vă propun ca şedinţa 
viitoare de consiliu local  să o desfășurăm în parcul Romanescu, eventual chiar în    
teatrul de vară, pentru că este o lună frumoasă, dacă lucrurile sunt așa de roz şi aşa de 
frumoase şi aproape de finalizare. Când am citit termenul pentru parcul Romanescu, pur 
şi simplu am considerat că este o greşeală. Să înţelegem că până în 2018 parcul 
Romanescu va fi în lucrări permanente, va fi nefinalizat practic? 
D-na Primar: 
Vă spun de ce este prelungirea atât de mare: din cauza legislației foarte proaste și a 
faptului că nu depindem doar de primărie. Problema este de sistem, nu de funcționari. 
Legislația ne obligă să luăm la licitație firme care se aflau în procedură de insolvență. 
Asta s-a întâmplat în toată România 

D-na Primar: 

 Ca la parcarea subterană, am aşteptat până în octombrie 2016 să-i dăm drumul sau 
este deja funcţională, ca să vă răspund la o întrebare cu o întrebare. Vis a vis de şedinţa 
în parcul Nicolae Romanescu, am văzut că pe la partidul dvs. se practică să faceţi 
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şedinţele în aer liber, în general în zonele reabilitate de fosta administraţie, dar nu este 
niciun fel de problemă, puteţi să faceţi cu partidul dvs. şi în parcul Nicolae Romanescu. 
Eu cred că instituţia consiliului local este o instituţie prea serioasă ca să umblăm cu 
glume de genul acesta. Vis a vis de parcul Nicolae Romanescu, vreau să vă spun că el, la 
ora actuală, poate fi vizitat de orice cetăţean al Craiovei până la zona debracaderului 
unde mai sunt aceste lucrări. Vă spun de ce este prelungirea atât de mare şi de s-au 
prelungit şi celelalte lucrări până acum. Din cauza legislaţiei foarte proaste şi a faptului 
că nu depindem doar de Primăria Municipiului Craiova. Suntem pe primul loc în 
România la absorbţia de fonduri europene. Deci dacă este o problemă, este o problemă 
de sistem, nu o problemă de funcţionari sau o problemă până la urmă şi de constructori, 
pentru că legislaţia ne obligă sau ne obliga ca să luăm la licitaţie firme care chiar se aflau 
în procedură de insolvenţă, deşi ştiam că este foarte posibil ca ei să nu finalizeze aceste 
lucrări. Asta s-a întâmplat în toată România, din păcate şi nu este, dacă vreţi, o cauză 
doar în municipiul Craiova.  

A propos de chestiunea aceasta, cât se va prelungi? Nu ştim exact cu cât se 
prelungeşte pentru că am depus în urmă cu câteva luni o adresă la Ministerul Culturii, 
pentru un gard, să ne răspundă ce facem cu gardul. El există în proiect, a venit o comisie 
şi au spus că trebuie să decidă o comisie de la Ministerul Culturii ce se va întâmpla cu 
acest gard. Nu au răspuns absolut nimic de luni de zile. Eu nu ştiu când o să se mişte 
ministerul acesta, nu ştiu când o să se mişte tehnocraţii, pentru că am mai avut situaţii de 
genul acesta când comisia respectivă nu s-a întrunit timp de cinci luni. Şi, atunci, noi de 
unde să ştim când terminăm? Dar dacă ne întrebaţi dacă gardul va fi funcţional sau dacă 
parcul va fi funcţional, eu vă spun foarte clar că da, parcul într-o lună de zile trebuie să 
fie funcţional cu aceste mici lucruri pentru care ne-am luat marja de siguranţă de a 
înainta cât mai mult proiectul respectiv. Şi nu pierdem niciun ban, ca să fie foarte clar. 
Deci, dacă până acum, la 30 iunie ştiam că trebuie să încheiem proiectul, inclusiv cu 
procedurile de publicitate, cu absolut tot, pentru că altfel pierdem bani europeni, acum vă 
spunem că am obţinut de la ADR şi de la Ministerul Dezvoltării posibilitatea ca să 
prelungim aceste proiecte cât mai mult. Pentru că, încă o dată, nu este o problemă a 
Craiovei, este o problemă a întregii Românii, dacă noi suntem pe primul loc în România 
şi am avut această problemă cu absorbţia de fonduri europene, închipuiţi-vă ce este la 
ceilalţi din alte oraşe.  

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

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare nr.5046/27.02.2015 pentru 
proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova-Parcul 
Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, până la data de 31.12.2018, în vederea 
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi asigurării 
funcţionalităţii acestuia. 

Art.2. Se aprobă cuprinderea valorii cheltuielilor necesare finalizării proiectului 
“Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae 
Romanescu” din Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncţionale, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pentru anii 2017, respectiv 2018, 
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sume care vor fi cuantificate în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor 
realizate şi decontate la data de 31.12.2016, urmând ca sumele rezultate să fie 
supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale anilor respectivi. 

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.  
 
 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”, până la 
data de 30.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.3516/29.10.2012, cod SMIS 

39070, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Business Center Sud 
Craiova”, până la data de 30.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a 
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi asigurării funcţionalităţii acestuia. 

Art.2. 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.  
 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.3336/24.07.2012, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe 
relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării 
traficului în Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.3336/24.07.2012, cod SMIS 

38384, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în 
vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 
30.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 
proiectului si asigurării functionalitătii acestuia. 

Art.2. 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.  
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50. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.4722/30.09.2014, pentru proiectul “Reabilitare Grup Şcolar ICM George 
Bibescu Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016. 

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 prelungirea contractului de finanţare nr.4722/30.09.2014, cod SMIS 

53682, semnat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie: 3.4-Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare 
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, apel de proiecte pentru 
fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 
19.12.2013 pentru proiectul “ Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu 

Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016, în vederea 
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi asigurării 
funcţionalităţii acestuia. 

Art.2. 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.  
 
 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal 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 tarifele pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2016. 

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

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.05.2016                                                         52                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică, din 
municipiul Craiova. 
D-ra Preşedinte: 

         De la punctul 52 până la punctul 66 avem proiecte de hotărâri care privesc 
reprezentanţii consiliului local în diverse comisii. Două sunt comisii tehnice, le vom vota 
ca atare, dar toate privesc persoane. Numai că pentru reprezentanţii în consiliile de 
administraţie sau de evaluare a managerului sau alte comisii de contestaţii sau făcut din 
timp propuneri de către partide pentru reprezentanţi astfel cum a fost în raport de 
algoritm numărul de locuri alocat fiecărui partid.  

A rămas în discuţie doar situaţia Colegiului Naţional Carol I. În rest nu sunt 
probleme. Pe numărul de locuri fiecare şi-a făcut propuneri nominale pe care le voi citi. 

Pentru Colegiul Naţional Carol I sunt 4 propuneri pentru trei locuri de membri în 
consiliul de administraţie: dl. Otovescu, dl. Calotă, dl. Beţiu şi dl. Vasile. În aceste 
condiţii având în vedere că pentru restul situaţiilor nu sunt discuţii, vă propun ca votul 
pentru restul proiectelor votul să fie unul deschis şi numai pentru lista 
reprezentanţilorconsiliului local al municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul 
Craiova cât şi învăţământul general obligatoriu cu personalitate juridică din municipiul 
Craiova, mai puţin Colegiul Naţional Carol I unde vor fi editate buletine de vot şi votul 
va fi pe buletine, deci într-o singură situaţie pentru Carol I, votul va fi pe buletine, în rest 
votul să se exprime în mod deschis.  

Supun la vot această procedură de vot. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 

Pe cale de consecinţă, solicit aparatului tehnic, d-na Stuparu, să redactaţi buletin 
de vot pentru desemnarea acestor reprezentanţi. Vor fi alese trei persoane din cei patru 
nominalizaţi, dl. otovescu, dl. Calotă, dl. Beţiu şi dl. Vasile. Se va alege o persoană prin 
tăierea cu o linie a celui pe care fiecare dintre consilieri nu îl doreşte, astfel încât să se 
opteze pentru trei din patru. Votul pentru acesta ca atare şi pentru întregul proiect se va 
da ultimul şi vom citi ultimul proiect. Ca atare vom începe cu votul deschis pentru 
proiectele de la 53 la 66 citind persoanele de fiecare dată care au fost nominalizate dintre 
membrii consiliului local. 

Voi da citire reprezentanţilor în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, mai puţin Colegiul Naţional Carol I, unde vă veţi exercita 
votul.  

Propunerile din partea tuturor partidelor sunt următoarele: 
- Colegiul Naţional Elena Cuza: Marinescu radu, Predescu Bianca Maria Carmen, 

Radu Marin Traian. 
- Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti: Radu Romeo Titus, Dindirică Lucian Costin, 

Nicoli Marin. 
- Colegiul Naţional Nicolae Titulescu: Voicu Dorel, Matei Sorin, Florescu 

Marinel. 
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- Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan Velovan: Diaconu Dan, Voicu Dorel, 
Sirop Flavius Adrian.  

- Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chitu Craiova: Godinel Viorica 
manuela, Voicu Dorel, Calotă Firmilian. 

- Colegiul tehnic Costin D. Neniţescu Craiova: Dindirică Lucian Costin, Radu 
Marin Traian, Dumitrache Silviu Ionuţ. 

- Colegiul tehnic de arte şi meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova: Bărăgan 
Stelian, Dumitrache Silviu Ionuţ,  Florescu Marinel.  

- Colegiul tehnic de industrie alimentară Craiova: Matei Sorin Cristian, Beţiu 
Traian Alexandru Corneliu, Godinel Viorica Manuela. 

- Liceul Charles Laugier Craiova: Otovescu Dumitru, Marinescu Radu, 
Calotă Firmilian. 

- Liceul tehnologic George Bibescu Craiova: Beţiu Traian Alexandru 
Corneliu, Radu Marin Traian, Mihai Marius. 

- Liceul Matei Basarab Craiova: Mihai Marius, Calotă Firmilian, Nicoli 
Marin. 

- Liceul tehnologic Auto Craiova: Dindirică Lucian Costin, Bărăgan Stelian, 
Vasile Marian. 

- Liceul Traian Vuia Craiova: Ungureanu Adriana, Beţiu Traian Alexandru 
Corneliu, Sirop Flavius Adrian. 

- Liceul tehnologic de transporturi auto: Dindirică Lucian Costin, Bărăgan 
Stelian, Marinescu Radu. 

- Colegiul tehnic Energetic Craiova: Radu Romeo Titus, Voicu Dorel, 
Ungureanu Adriana. 

- Colegiul tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova: Dindirică Lucian 
Costin, Bărăgan Stelian, Marinescu Radu. 

- Liceul cu program sportiv Petrache Trişcu Craiova: Dumitrache Silviu 
Ionuţ, Matei Sorin Cristian, Predescu Bianca Maria Carmen.  

- Liceul de arte Marin Sorescu Craiova: Predescu Bianca Maria Carmen, 
Godinel Viorica Manuela, Otovescu Dumitru. 

- Colegiul Ştefan Odobleja Craiova: Bărăgan Stelian, Beţiu Traian Alexandru 
Corneliu, Marinescu Radu. 

- Liceul teologic adventist Craiova: Nicoli Marin, Bărăgan Stelian, Mihai 
Marius. 

- Liceul teoretic Henri Coandă Craiova: Nicolicea Romulus Victor, 
Marinescu radu, Sirop Flavius Adrian. 

- Liceul teoretic Tudor Arghezi Craiova: Nicolicea Romulus Victor, 
Dumitrache Silviu Ionuţ, Nicoli Marin. 

- Seminarul teologic ortodox Sfântul Grigorie Teologul Craiova: Dindirică 
Lucian Costin, Nedelescu Gheorghe, Predescu Bianca Maria Carmen. 

- Scoala Gimnazială Decebal Craiova: Mănescu Dumitru, Dumitrache Silviu 
Ionuţ. 

- Scoala Gimnazială Anton Pann Craiova: Mihai marius, Vasile Marian. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.05.2016                                                         54                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

- Scoala Gimnazială Ion Tuculescu Craiova: Nicoli marin, Matei Sorin – 
Cristian. 

- Scoala Gimnazială Ion Creangă Craiova. Ungureanu Adriana, Beţiu Traian 
Alexandru Corneliu. 

- Scoala Gimnazială Sfântu Dumitru Craiova: Diaconu Dan, Predescu Bianca 
Maria Carmen. 

- Scoala Gimnazială Lascăr Catargiu Craiova: Roşculete Cătălin Aurelian, 
Diaconu Dan. 

- Scoala Gimnazială Traian Craiova: Voicu Dorel, Bărăgan Stelian. 
- Scoala Gimnazială Gheorghe Titeica Craiova: Nedelescu Gheorghe, Radu 

Romeo Titus. 
- Scoala Gimnazială Mircea Eliade Craiova: Matei Sorin Cristian, Beţiu 

Traian Alexandru Corneliu. 
- Scoala Gimnazială Sfântul Gheorghe Craiova: Mănescu Dumitru, Nicoli 

Marin. 
- Scoala Gimnazială Nicolae Romanescu Craiova: Nicoli Marin, Ungureanu 

Adriana. 
- Scoala Gimnazială Mihai Viteazul Craiova: Mănescu Dumitru, Sirop 

Flavisu Adrian.. 
- Scoala Gimnazială Alexandru Macedonski Craiova: Mănescu Dumitru, 

Ungureanu Adriana. 
- Scoala Gimnazială Elena Farago: Voicu Dorel, Florescu Marinel. 
- Scoala Gimnazială Gheorghe Binescu Craiova: Godinel Viorica Manuela, 

Ungureanu Adriana. 
- Scoala Gimnazială Mihai Eminescu Craiova: Bărăgan Stelian, Beţiu Traian 

Alexandru Corneliu. 
- Scoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Craiova: Matei Sorin Cristian, 

Marinescu Radu. 
- Grădiniţa cu program prelungit Nicolae Romanescu Craiova: Radu Marin 

Traian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Pinocchio Craiova: Radu Marin Traian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Tudor Vladimirescu Craiova: Beţiu Traian 

Alexandru Corneliu. 
- Grădiniţa cu program prelungit Sfânta Ana Craiova: Godinel Viorica 

Manuela 
- Grădiniţa cu program prelungit Traian Demetrescu Craiova: Predescu 

Bianca Maria Carmen. 
- Grădiniţa cu program prelungit Paradisul Copiilor Craiova: Marinescu radu. 
- Grădiniţa cu program prelungit Căsuţa Fermecată Craiova: Beţiu Traian 

Alexandru Corneliu. 
- Grădiniţa cu program prelungit Petrache Poenaru Craiova: Nicolicea 

Romulus Victor. 
- Grădiniţa cu program prelungit Voiniceii Craiova: Voicu Dorel 
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- Grădiniţa cu program prelungit Dumbrava Minunată Craiova: Dumitrache 
Silviu Ionuţ 

- Grădiniţa cu program prelungit Floare Albastră Craiova: Nicoli Marin. 
- Grădiniţa cu program prelungit Elena Farago Craiova: Radu Romei Titus. 
- Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă Craiova: Radu Marin Traian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Căsuţa cu poveşti Craiova: Bărăgan Stelian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Eden Craiova: Beţiu Traian Alexandru 

Corneliu. 
- Grădiniţa cu program prelungit Piticot Craiova: Dindirică Lucian Costin. 
- Grădiniţa cu program prelungit Sfânta Lucia Craiova: Sirop Flavius Adrian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Floarea Soarelui Craiova: Beţiu Traian 

Alexandru Corneliu. 
- Grădiniţa cu program prelungit Phoenix Craiova: Voicu Dorel. 
- Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei Craiova: Vasile 

Marian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Castelul fermecat Craiova: Florescu marinel 
- Palatul Copiilor Craiova: Bărăgan Stelian. 
- Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj: Marinescu Radu.  

     Supun la vot poziţiile de la 2 la 64 din listă, urmând ca rezultatul votului pentru 
poziţia 1 Colegiul Naţional Carol I să fie anunţat de secretarul comisiei de validare. Cine 
este pentru? Votat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere (Ungureanu). 
      Anexa nr. 2 – unităţile de învăţământ general obligatoriu particular cu 
personalitate juridică din mun. Craiova: 

- Grădiniţa cu program normal Axia Craiova: Godinel Viorica Manuela. 
- Grădiniţa Romano-catolică Sfântul Anton Craiova: Voicu Dorel. 
- Grădiniţa cu program normal Ethos Craiova: Diaconu Dan. 
- Grădiniţa cu program normal Madona Dudu Craiova: Sirop Flavius Adrian. 
- Grădiniţa cu program prelungit Little Diamonds Craiova: Ungureanu 

Adriana. 
- Scoala primară Terraveda Craiova: Marinescu Radu. 
- Scoala gimnazială particulară Ethos Craiova: Otovescu Dumitru. 

       Supun la vot anexa nr. 2 la această hotărâre. Cine este pentru? Votat cu 23 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Ungureanu).  

Pentru Colegiul Naţional Carol I, s-a exercitat votul şi îi dau cuvântul d-lui Beţiu 
Alexandru pentru a prezenta procesul-verbal de validare. 

Dl. Beţiu: 
În urma votului privind desemnarea celor trei reprezentanţi în consiliul local al 

municipiului Craiova în consiliul de administraţie la Colegiul Naţional Carol I Craiova. 
Pentru dl. Otovescu Dumitru – 21 voturi pentru, dl. Beţiu Alexandru – 21 voturi 

pentru, dl. Calotă Firmilian – 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, dl. Vasile Marian – 3 
voturi perntru, 18 voturi împotrivă.  

1 abţinere – d-na Ungureanu, 4 buletine de vot anulate şi 1 buletin de vot nul. Au 
fost desemnaţi d-nii Otovescu Dumitru, Beţiu Traian şi Calotă Firmilian.  

D-ra Preşedinte: 
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Supun la vto componenţa consiliului de administraţie de la Colegiul Naţional 
Carol I. Cine este pentru? Votat cu 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Sirop, Florescu, 
Diaconu) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, conform anexelor nr.1 
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.317/2015. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova şi persoanele desemnate la art.1 
din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului 
Craiova şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

D-ra Preşedinte: 
Comisia este una cu caracter tehnic, propunerile au fost deja discutate în comisiile 

de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al acesteia, 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

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

 
 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova.  

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.05.2016                                                         57                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

  Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei 
de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, după 
cum urmează: 
a) dl.Boangiu Florin, se înlocuieşte cu dl.Dobre Claudiu-inginer la R.A.T. SRL; 
b) dl.Popescu Mircea, se înlocuieşte cu dl.Măgureanu Iulian, inginer la Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 
c) d-na Monica Năstasă, se înlocuieşte cu dl.Iancu Claudiu-Şef Serviciul 

Administrare şi Monitorizare, Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei; 
d) dl.Cristian Smărăndăchescu, se înlocuieşte cu dl.Fetoiu Mihai-expert Direcţia 

Elaborare şi Implementare Proiecte. 
            (2) Forma modificată a anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.138/2012 este cea prevăzută în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.442/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi persoanele desemnate 
la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

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

 
 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru 
analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii. 
Dl. viceprimar Cosman: 
Din partea alianţei PSD – UNPR este propus dl. Voicu Dorel şi Nicolicea Romulus.  
Dl. Mănescu: 
Din partea ALDE – Mănescu Dumitru.  
D-ra Preşedinte: 
Supun la vot componenţa acestei comisii. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 

de voturi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă structura Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii,  constituită din 7 membri, din care: 
- 3 membri din rândul consilierilor locali; 
- 3 membri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Craiova; 
- 1 membru din cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova 
Art.2. Se aprobă desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia Socială, după cum 

urmează: 
- Voicu Dorel; 
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- Nicolicea Romulus Victor; 
- Mănescu Dumitru.         

Art.3.Componenţa Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii, se va constitui prin dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

    Art.4.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi persoanele desemnate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

56. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 
D-ra Preşedinte: 

         Comisia este formată din d-nii: Radu Romeo Titus, Dumitrache Silviu, Otovescu 
Dumitru, Roşculete Cătălin, Sirop Flavius. Supun la vot componenţa comisiei. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Pentru comisia de contestaţii: Beţiu Alexandru, Radu Marin Traian, Voicu Dorel, 
Nicolicea Romulus, Vasile Marian. Cine este pentru componenţa comisiei de contestaţii? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. SALUBRITATE 
CRAIOVA S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.16/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. SALUBRITATE 
CRAIOVA S.R.L şi persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   

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

57. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisia de evaluare a  administratorului de la  
R.A.T. SRL. 
D-ra Preşedinte: 
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Propuneri comisia de evaluare: Predescu Bianca, Nicoli Marin, Voicu Dorel, 
Bărăgan Stelian, Florescu Marinel. Cine este pentru componenţa comisiei? Votat cu 22 
voturi pentru şi 2 abţineri (Dumitrache, Matei). 

Comisia de contestaţii: Beţiu Alexandru, Nedelescu Gheorghe, Radu Marin traian, 
Mihai Marius, Sirop Flavius. Cine este pentru componenţa comisiei de contestaţii? Votat 
cu 22 voturi pentru şi 2 abţineri (Dumitrache, Matei). 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în  comisia de evaluare a  administratorului de la R.A.T. SRL, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.59/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL şi 
persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu  22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Dumitrache, Matei). 
 
 

58. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice 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 desemnarea dnei. Godinel Viorica Manuela, reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului   Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 

         Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.17/2012. 

        Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova şi persoana desemnată la art. 1 din prezenta hotărâre 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

59. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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        Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Matei Sorin Cristian în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport 
Club Municipal Craiova. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.462/2015. 

        Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Sport Club Municipal 
Craiova şi persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” 
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 desemnarea dlui. Radu Marin Traian, reprezentant al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.19/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi persoana 
desemnată la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

61. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei Române 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 desemnarea drei. Predescu Bianca Maria Carmen, reprezantant al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei 
Române Craiova. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.20/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Opera Română Craiova şi persoana desemnată la 
art.1 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.  
 
 

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Voicu Dorel, reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.21/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova şi 
persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 

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

63. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” 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 desemnarea dlui.Mihai Marius, reprezentant al Consiliului Local al 

Muncipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.22/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova şi 
persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 

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

64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Comisia locală de ordine publică. 

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisia locală de ordine publică, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.25/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

65. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi în comisia de contestaţie. 
D-ra Preşedinte: 
În comisia de vânzare a spaţiilor medicale. 
Dl. viceprimar Cosman: 
Din partea alianţei PSD – UNPR pentru membri: Godinel Viorica Manuela şi ca 

supleant: Romeo Titus Radu.  
D-ra Preşedinte: 
Din partea ALDE ca membru: Calotă Firmilian şi d-na Ungureanu Adriana din 

partea PNL. Deci avem doi membri şi doi supleanţi.  
Supun la vot cele patru propuneri de membri în comisie. Cine este pentru? Votat cu 

unanimitate de voturi.  
Pentru comisia de contestaţii: propuneri Predescu Bianca, Marinescu Radu şi 

Diaconu dan supleant. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în comisia pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi 
în comisia de contestaţie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/2012. 

  Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre 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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66. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de 
prestări servicii. 
D-ra Preşedinte: 

         Propunerile sunt: Mihai Marius, Beţiu Traian Alexandru, Mănescu Dumitru şi 
supleant Voicu Dorel. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii după cum 
urmează : 

           Membri titulari: 
  1. Mihai Marius – consilier local 
  2. Beţiu Traian Alexandru Corneliu - consilier local 
  3. Mănescu Dumitru - consilier local. 
            Membru supleant: 
  1.Voicu Dorel – consilier local. 

  Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005.   

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

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

 
 

67. Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării dlui. Durle Dumitru-Cosmin 
la conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 
01.08.2016 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Încetează desemnarea dlui. Durle Dumitru-Cosmin la conducerea S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.08.2016. 
Art.2. Pe aceeaşi dată, se aprobă reluarea activităţii dlui. Durle Dumitru-Cosmin în 

funcţia de director dezvoltare al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
propunerile prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Cu aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.18/2016. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Durle Dumitru-Cosmin vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

68. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.; 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Neagoe Claudiu Ştefan, în funcţia de administrator la 

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.08.2016. 
Art.2. Se aprobă contractul de administrare al dlui.Neagoe Claudiu Ştefan, administrator 

la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
propunerile prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Neagoe Claudiu Ştefan vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
abţineri (Ungureanu, Sirop, Florescu, Diaconu).  
 
 

69. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Florescu: 
     O singură problemă aş dori să aduc în atenţia executivului şi anume intrarea cu 
autoturismele în cimitirul Sineasca. Ieri a fost un ceremonial religios cu ocazia Zilei 
Aviaţiei şi vă rog să mă credeţi că cimitirul s-a transformat într-o mare autostradă, 
parcare, cum doriţi dvs. să-i spuneţi. Eu cred că orice om, indiferent ce funcţie are în 
judeţul Dolj, poate să parcurgă pe jos distanţa de la poartă şi pînă la monument. De 
aceea, vă rog, d-na primar, să se pună în aplicare dacă există o interdicţie sau să 
introduceţi o interdicţie privind intrarea cu autoturismele în cimitirul Sineasca.  
     Dl. Sirop: 
     Aş vrea să încep pentru că ne aflăm la prima şedinţă efectivă de consiliu şi aş vrea să 
reparăm o injusteţe şi anume o decizie luată în mandatul trecut când s-a încetat 
transmiterea şedinţelor de consiliu local pe o televiziune locală. Nu vă recomandăm pe ce 
televiziune sau unde dar mi se pare că este în beneficiul tuturor să fie la curent cu 
problemele discutate aici. Ne privesc pe toţi, fiecare decizie în parte şi este dreptul 
craiovenilot să afle. Nu aş vrea să spuneţi că este o şedinţă publică şi pot să asiste pentru 
că bineînţeles, toată lumea are dreptul să asiste la această şedinţă publică, dar poate din 
imposibilitatea de a ajunge, poate din comoditate sau fel de fel de probleme şi iată că nu 
avem sala arhiplină şi atunci zic că e o propunere de bun simţ să reluăm aceste transmisii, 
încă o dată, în beneficiul craiovenilor. În mandatul trecut exista un contract cu o 
televiziune locală în baza căruia se transmitea pentru accesul public al tuturor, fiecare 
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şedinţă de consiliu local, în direct. Eu zic că este în beneficiul craiovenilor să fie 
transmisă. Nu am zis în ce condiţii să fie realizat acest contract. Nu am specificat, nu ştiu 
costuri sau chestiuni de genul ăsta. Decât solicit o transparenţă, până la urmă este 
transparenţa actului administrativ.  
 Dacă nu se poate face un pic mai mult pentru cetăţenii din centru care vor să 
folosească parcarea subterană. Orarul de parcare mi-a fost adus la cunoştinţă că este 
impracticabil, adică prieteni de-ai mei mi-au spus că nu pot să parcheze seara la 18 şi să 
se trezească dimineaţa la ora 6 să mute maşina din parcare. Mai practic ar fi să se 
prelungească un pic programul de parcare măcar la o oră rezonabilă la care oamenii 
devin activi să plece la job sau unde pleacă ei, adică dacă prelungim acest program până 
la ora 8 măcar când încep să vină ceilalţi. 
 O recomandare mai mult, n-aş vrea s-o pun într-un ton foarte critic dar este de bun 
simţ. O să mă refer la festivitatea aceasta care a avut loc la Compania de Apă săptămâna 
trecută. Am inaugurat o clădire, este ok, ne bucurăm pentru asta, dar poate putea fi 
realizată această festivitate într-un alt cadru, nu în curtea instituţiei, cu nişte corturi. Este 
până la urmă, o chestiune de gust. Dar cred că putea fi realizată într-un alt cadru, un pic 
mai bine organizat. 
 D-na Primar: 
 O să mă interesez. Vă spun sincer că nu cunosc care este regulamentul cimitirului 
respectiv. Dar eu ştiu că aşa se întâmplă dintotdeauna de 100 de ani încoace de fiecare 
dată când sunt evenimente oficiale. Trebuie să ne adresăm conducerii RAADPFL. 
 Dl. Sirop, eu nu sunt de acord nici să avem preferinţe pentru o televiziune nici să 
le impunem ceva. Deci televiziunile sunt libere. Ele participă de fiecare dată la aceste 
şedinţe. Transmit ce vor ele. Nu putem să-i obligăm să transmită toată şedinţa, dacă nu 
vor să o facă. Este în funcţie de programul lor, de orarul lor, ş.a.m.d. Ca să plătim o 
singură televiziune să transmită şedinţele în direct, vă daţi seama ce va ieşi pentru 
celelalte şi nu cred că este cazul. Şedinţele sunt publice, fiecare transmite ce vrea de aici. 
 În ceea ce priveşte orarul de parcare pentru parcarea subterană. Noi vom lucra, 
probabil că luna viitoare vom veni pe ordinea de zi cu un proiect şi referitor la celelalte 
parcări din zona centrală a oraşului, pentru că nu este normal ca în continuare să se 
parcheze deasupra, să se blocheze în centrul vechi şi parcarea să stea goală. Adică va 
trebui să găsim o modalutate, cu atât mai mult cu cât suntem destul de restricţionaţi 
pentru că aşa cum ştiţi, hotărârea de consiliu local pe care noi am avut-o o mare parte din 
mandatul trecut că putem să ridicăm maşinile care sunt parcate ilegal, a fost desfiinţată 
printr-o hotărâre a Curţii Constituţionale şi la vremea aceasta suntem în situaţia în care 
poliţistul trebuie să stea lângă şofer şi să-l amendeze în momentul în care pleacă. Ieri aţi 
văzut ce incident neplăcut am avut în oraşul Craiova  când unul dintre poliţişti chiar a 
fost ultragiat de un astfel de şofer. Oricum am stabilit împreună cu dvs. ca după şase luni 
de la funcţionarea acestei parcări subterane, vom regândi inclusiv sistemul de tarifare. La 
ora actuală avem nişte obligaţii asumate cu ADR parcarea fiind pe fonduri europene. 
După ce vom vedea timp de şase luni care este funcţionalitatea acestei parcări şi 
bineînţeles şi în funcţie de ceea ce cere publicul poate vom stabili că toate tarifele sunt 
mai mici, dacă vom permite mai multe abonamente ş.a.m.d. 
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 În ceea ce priveşte festivitatea de la Compania de Apă, nu este organizată de 
primărie sau de consiliul local. Vă rog frumos să vă adresaţi în calitatea pe care o aveţi 
inclusiv Companiei de Apă. 
 
 

 
D-ra Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 21.07.2016. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
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