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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.02.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri întârzie (dl. Vasile, dl. Ştefănescu). Sedinţa este 
statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Vă supun la vot controlul de legalitate pentru şedinţa ordinară din ianuarie şi cele 
două şedinţe extraordinare din luna februarie, respectiv 02.02.2016 şi 08.02.2016. În 
şedinţa ordinară din ianuarie 2016 au fost adoptate 32 de hotărâri, până în momentul de 
faţă avem doar 5 hotărâri temeinice şi legale prin controlul de legalitate exercitat de 
Prefectul Judeţului Dolj. Pentru şedinţa extraordinară din 02.02.2016, hotărâri adoptate 
13, la acest moment avem doar 1 hotărâre legală şi temeinică, pentru restul nu s-a 
exercitat controlul de tutelă. În şedinţa extraordinară din 08.02.2016 au fost adoptate 9 
hotărâri, doar pentru 1 hotărâre avem controlul de tutelă. Vă supun votului procesele-
verbale pentru cele trei şedinţe: ordinară din 28.01.2016, şi extraordinare din 02.02.2016 
şi 08.02.2016. Cine este pentru procesele verbale şi controlul de legalitate? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-lui consilier Cilibiu Mihai pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 

  Dl. Preşedinte: 
  Prin dispoziţia nr. 1834/19.02.2016, 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 25.02.2016, 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 din municipiul 

Craiova, în semestrul II al anului 2015. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

municipiului Craiova, pe anul 2016. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2016. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. 
SRL, pe anul 2016. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016. 

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale 
prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de 
stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi a 
modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate. 

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe situate 
în municipiul Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2016. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în anul 2016. 

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

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii concesiunii având ca obiect terenul 
situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş Argeş. 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor 
spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, şi aflate în administrarea 
Liceului „Traian Vuia” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.1A. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unor terenuri situate în pieţele municipiului Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38101/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florea Ligia, medic titular al 
CMI dr.Florea Ligia. 

25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Negoiu, nr.1A. 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Sănătate 
Publică Dolj a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt 
amplasate staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un panou informare 
date monitorizare a calităţii aerului. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor cu 
altă destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.120/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. 
Compania de Apă “Oltenia” S.A. a unor terenuri care aparţin municipiului Craiova. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare şi consolidare Corp Central Colegiul 
Naţional Carol I şi Opera Română Craiova-Faza D.A.L.I.” 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unitare privind defăşurarea 
serviciului de iluminat public în municipiul Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova. 
36. Întrebări şi interpelări. 
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Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere 

şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 
amestec optimal, în municipiul Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a Parcării 
Subterane din zona Teatrului Naţional; 

 

 

Două puncte sunt retrase de pe ordinea de zi. Punctul 9 şi punctul 33. Supun la vot 
ordinea de zi în bloc fără punctele retrase, respectiv cu punctele peste ordinea de zi. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  

 
 

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

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2015. 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2016. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. 
SRL, pe anul 2016. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016. 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016. 
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoare la aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale 
prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de 
stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi a 
modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
situate în municipiul Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2016. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în anul 2016. 

18. 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. 

19. Proiect de hotărâre privind 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. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii concesiunii având ca obiect terenul 
situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş Argeş. 

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, şi aflate în 
administrarea Liceului „Traian Vuia” Craiova, situate în municipiul Craiova, 
str.Rovinari, nr.1A. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unor terenuri situate în pieţele municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38101/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florea Ligia, medic titular 
al CMI dr.Florea Ligia. 

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.Negoiu, nr.1A. 

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia de 
Sănătate Publică Dolj a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova. 
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26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt 
amplasate staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un panou informare 
date monitorizare a calităţii aerului. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor 
cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.120/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. 
Compania de Apă “Oltenia” S.A. a unor terenuri care aparţin municipiului 
Craiova. 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unitare privind defăşurarea 
serviciului de iluminat public în municipiul Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul 
Craiova. 

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a Parcării 
Subterane din zona Teatrului Naţional; 

37. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2015. 

      
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2016, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 584.920,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 593.439,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-6 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 22 voturi pentru şi 3 
abţineri (Badea, Ştefârţă, Florescu).  
 

 
3. 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 – 740.094,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 752.634,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2016. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 3 
abţineri (Florescu, Badea, Ştefârţă).  

 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2016. 
Dl. Pană: 
Eu încep cu o apreciere a faptului că ieri, în cadrul comisiilor, au fost aproape toţi 

directorii. Este o excepţie şi această excepţie confirmă o regulă, dar asta este viaţa. Ne 
ştim foarte bine cu dl. director care nu vine de foarte mult timp. Dânsul se consideră mai 
presus decât primărie, primar, consiliul local, dar asta este viaţa. În rest, îi apreciez pe 
toţi directorii care au venit ieri la şedinţă şi am avut lungi discuţii. Probabil că unii se 
plictisesc, alţii se enervează, dar asta este viaţa. De aceea ne întâlnim în comisii, ca să 
putem să discutăm.  
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Acum, concret la acest subiect. Eu apreciez activitatea de acolo, dar vreau să fac 
următoarea propunere şi anume am văzut acolo că au undeva la investiţii, dezvoltarea 
serelor, ceea ce este un lucru foarte foarte bun. Aş vrea, într-adevăr, ca această activitate 
să poată fi viabilă pentru municipiul Craiova în sensul că, având în vedere, dacă vreţi şi 
lărgirea şi colaborarea şi cu Facultatea de Agronomie că avem o facultate de agronomie, 
aş vrea ca aceste sere, într-adevăr, să devină o pepinieră nu pentru toate florile din oraş, 
dar marea majoritate a florilor pe care le punem în oraş. Acesta ar fi un punct şi un 
obiectiv care ar trebui urmărit, dacă tot facem această decontare şi este un lucru foarte 
bun.  

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

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

R.A.T. SRL, pe anul 2016. 
Dl. Pană: 
Şi aici am avut foarte multe discuţii ieri. Ceea ce vreau să fac câteva precizări. 

Erste vorba de eficientizarea activităţii la noua societate comercială care este SRL la ora 
actuală şi în acest sens ar trebui să fim foarte atenţi la costurile care sunt în ceea ce 
priveşte transportul auto. Aici, este adevărat, există un parc îmbătrânit, dar asta nu 
înseamnă că nu trebuie să fim foarte atenţi la consumul de motorină, la piese, la anvelope 
ş.a.m.d., pentru că am văzut că acolo dânşii cer anumite chestiuni referitor şi la anvelope 
şi la investiţii. Mie mi se par nişte lucruri mărunte din punct de vedere al investiţiilor, dar 
ceea ce mă interesează foarte mult şi unde ar putea să fie eficienţa este în ceea ce priveşte 
transportul electric. Şi aici, dacă am reabilitat cam 80% din tronsonul acesta de la Oltcit 
şi până la Peco Severinului, pentru că, din păcate, iată că nu reuşim să facem toată 
infrastructura că anumite persoane, în anumite timpuri au făcut ce au vrut ei pe acest 
tronson, mă refer la primari, aş dori să punem un accent deosebit şi am pus şi ieri 
problema modernizării substaţiilor de redresare. Aici se poate acţiona din punct de 
vedere al eficientizării energetice în paralel şi cu modernizarea şi eficientizarea 
tramvaiului propriu-zis, care este un mare consumator de energie. Acestea sunt 
obiectivele care ar trebui urmărite la noua societate, de noul administrator, de noua 
conducere şi să nu uite dl. administrator că unul din puncte este şi recuperarea datoriilor. 
Am discutat ieri în comisie şi sper ca acest lucru să se facă. Este unul din indicatorii care 
apar acolo. Nu mai ţin minte, dar acolo era pus ca într-un anumit număr de zile să se şi 
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recupereze. Dacă vor fi luate aceste măsuri, sunt convins că nu vom mai avea datorii cât 
de curând la RAT Craiova. Vă mulţumesc.  

Dl. Florescu: 
Ştim cu toţii că în anul 2015 şi în anul 2014 tramvaiul nu a circulat. În aceste 

condiţii fosta regie, actualul SRL a realizat venituri de aproximativ 37 de milioane de lei. 
Observăm că petru anul 2016 actuala societate și-a propus o creștere de aproximativ 4%, 
probabil că au gândit şi intrarea în funcțiune a tramvaiului. Eu știam că tramvaiul are o 
pondere de aproximativ 30% din totalul veniturilor regiei şi aş dori să ne explice dl. 
director cum s-a gândit bugetul pe anul 2016 şi de ce această creştere este de numai 4%, 
dacă are în vedere să reducă numărul de autobuze sau să modifice tarifele în cursul 
anului 2016, îl rugăm să ne răspundă la toate aceste întrebări.  

Dl. director Manda: 
Încep în primul rând să-i răspund d-lui consilier Pană. Vorbeam despre reducerea 

de motorină, de tot ceea ce consumăm noi şi să-i spun că în  2012 se consumau zece tone 
de motorină pe zi, acum se consumă șapte tone de motorină de zi în condițiile în care 
tramvaiul nu merge şi nici în 2012 nu consuma motorină. În ceea ce priveşte întrebările 
pe care ni le-a adresat dl. consilier Florescu, ţin să-i amintesc domnului consilier că în 
această perioadă 2014 – 2015 câtă vreme nu a mers tramvaiul, noi am exploatat liniile 
100, 101, 102  cu autobuze. Noi considerăm că acea creştere de 4% va fi datorată faptului 
că va fi introdus tramvaiul. Nu poate să fie de 30% datorită faptului că pe aceste linii au 
călătorit cu mijloacele de transport în comun numite autobuze. Deci nu introducem linii 
noi, nu facem altceva. În ceea ce priveşte creşterea cuantumului biletului, sigur nu va 
creşte în perioada următoare şi nici nu a crescut după cum bine ştiţi, din 2007, dacă nu 
greşesc eu.  

Dl. Badea: 
Este clar că bugetul actual al societăţii comerciale pe care noi am înfiinţat-o, nu 

putea să permită achiziţionarea restului de autobuze, de 26.  Am avut promisiune în 
ultimii ani că vom achiziționa 50 autobuze și am achiziționat decât 24. Şi aşa avem 
probleme cu desfăşurarea activităţii la nivel de societate comercială, cum ne numim 
acum prin noua formă de organizare. Îmi doresc ca în anul 2016 să se ducă la îndeplinire 
promisiunea care ne-a fost făcută în momentul în care am schimbat din regie în societate 
comercială, aceea de a achiziționa şi tramvaie și autobuze cu bani de la Comunitatea 
Europeană. Altfel, cred că în continuare vom avea un transport în comun neeficient şi cu 
autobuze care nu sunt pe dorinţa craiovenilor. Vă mulţumesc. 

D-na Primar: 
Nu are absolut nicio legătură bugetul societății comerciale de transport cu cele 50 

de autobuze. Cele 50 de autobuze pe motorină sunt cumpărate de consiliul local, este 
vorba de un  acord-cadru întins pe o perioadă de câţiva ani în funcție de ceea ce rămâne 
surplusul de bani care rămâne la sfârșitul anului şi anume anul trecut, dacă vă aduceţi 
aminte, am mai achiziţionat 7 autobuze noi la sfârşitul anului şi anul acesta este prevăzut 
la fel să se întâmple, spre sfârşitul anului, după ce ne terminăm partea de licitaţii şi de 
investiţii, surplusul de bani să vină către autobuze. Dar nu are nicio legătură această 
achiziţie cu achiziţia de autobuze şi tramvaie noi care, într-adevăr, sunt luate pe 
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societatea comercială pe fonduri europene. Acolo este deschisă o axă special pentru 
societăţile de transport şi special de acolo vom accesa aceşti bani suplimentar faţă de 
ceea ce avem noi ca şi prevedere în bugetul local. 

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

  Art.1.Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2016, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei). 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016. 
Dl. Pană: 
Eu spun că este un lucru foarte bun că până la urmă am ajuns la concluzia ca 

această activitate să rămână în cadrul primăriei, lucru pe care am insistat trei ani şi 
jumătate şi cu această ocazie ne felicit că am luat această hotărâre înţeleaptă, însă trebuie 
să îmbunătăţim din punct de vedere al managementului. Acolo sunt tineri şi este foarte 
bine că sunt tineri, în sensul că nu trebuie să mai ajungem ca să aprobăm planul de iarnă 
prin octombrie sau noiembrie şi planul pregătirilor de iarnă să înceapă după ce se termină 
această iarnă, inclusiv cu dotările, inclusiv cu tot ce trebuie acolo. Eu cred că s-a dat 
dovadă de către Craiova într-adevăr să putem să avem o societate de salubritate care să 
fie a noastră şi nu a altora. Vă mulţumesc.  

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

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
pentru anul 2016, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 
anul 2016. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016. 
Dl. Pană: 
Chiar dacă plictisesc şi enervez, dar asta este situaţia la punctele care sunt 

esenţiale. De aceea sunt în comisia de buget finanţe, am discutat şi ieri, nu fac altceva 
decât să reiau anumite pasaje foarte foarte scurt. Am văzut că într-adevăr, pentru prima 
oară se prevede un buget mai mare la investiţii la pieţe. Am discutat ieri şi mi s-au spus şi 
obiectivele care se urmăresc, însă suntem departe de a avea un comerţ civilizat în pieţe în 
sensul de a crea condiţii atât pentru cei care îşi desfăşoară activitatea acolo, cât şi pentru 
mine, în calitate de client, ar trebui să facem mult mai multe în acest sens. Am fost 
surprins negativ de faptul că n-am ştiut, am aflat şi eu din presă şi după aceea am fost la 
o emisiune televizată şi n-am ştiut că până acum, practic, la SC Târguri şi Pieţe nu există 
un regulament de funcţionare. Eu am rugat şi ieri pe mai tinerii directori să fie foarte 
atenţi cu intrarea în legalitate. Târgul, aşa cum îl vom numi, târg, talcioc, trebuie să 
găsim forma adecvată legală de aşa natură încât să putem să rezolvăm problemele. 
Târgul în sine, a rezolvat o problemă socială extraordinară. Într-adevăr, acolo îşi 
desfăşoară activitatea sute de comercianţi, chiar dacă unii spun că sunt de altă etnie, eu 
spun că sunt şi români acolo, dar este o problemă care, din punctul nostru de vedere al 
municipiului, zic că s-a rezolvat o problemă din punct de vedere social extraordinară. 
Trebuie să fim foarte atenţi la cadrul legal, la modul în care îşi desfăşoară activitatea 
acest târg, trebuie să fim atenţi începând de la acel regulament de organizare, terminând 
cu toate aprobările care trebuie luate, că doar ştim ce s-a întâmplat cu târgul care a fost 
amplasat cândva într-un spaţiu impropriu şi a luat foc. Deci foarte mare atenţie la aceste 
chestiuni. Vă mulţumesc.  

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

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
pentru anul 2016, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru 
anul 2016. 

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

 
8. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 

Compania de Apă „Oltenia” S.A., 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 avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” 

S.A., pe anul 2016, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
26.02.2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
  Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016, 
ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2016. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 26.02.2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
26.02.2016, ora 14.30, ordinea de zi cu privire la modificarea art.5, pct.5.2 din 
Actul Constitutiv al S.C. CompaniA de Apă „Oltenia” S.A., care va avea 
următorul conţinut:"Domeniul principal de activitate nu poate fi modificat sau 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare, a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoare la 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale 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, prin completare, a Cap.II-Facilităţi Fiscale din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015, după cum urmează: 
a)  la art.28 alin.1, după lit.g se introduce lit.h cu următorul cuprins „clădirea 

folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare”; 

b) la art.32 alin.1, după lit.e se introduce lit.f cu următorul cuprins„terenul aferent 
clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea soţ/soţie 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare”; 

c) după art.35 se introduce articolul 35.1 cu următorul cuprins: ”se acordă scutirea 
pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteza automată) şi 
mototriciclu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art.3 alin.(1) lit.b şi art. 31 lit.b din Legea 341/2004”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Impozite şi Taxe vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Marinescu).  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor 
fiscale prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.395/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 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 procedura de acordarea a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 

clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură  sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice, prevăzută în anexa nr.1 care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii  
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale,             
prevăzută în anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pentru clădirile utilizate 
de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ 
pentru care se datorează taxa pe cladire, prevăzută în anexa nr.3 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.4.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru 
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, prevăzută în anexa nr.4 
care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public,
 prevăzută în anexa nr.5 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile restituite potrivit art.1 alin.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, 
 prevăzută în anexa nr.6 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prevăzută în anexa 
nr.7 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul 
aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public, este prevăzută în anexa nr.8 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul 
aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe 
durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, prevăzută în 
anexa nr.9 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  
terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, 
prevăzută în anexa nr.10 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.11.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  
terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 
prevăzută în anexa nr.11 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  
suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 
efectuării cercetărilor, prevăzută în anexa nr.12 care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art.13. Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirea 
folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr.13 care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.14.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul 
aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr.14 care face parte    
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.15.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe   mijloacele 
de transport pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze 
automată)  proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 
lit.b şi art. 4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare,  prevăzută în anexa nr.15 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.16.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Marinescu, Radu).  
 
 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
martie 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2016, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
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- 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 februarie 2016, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a 
beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii 
defavorizate, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate. 
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 modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional 

pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi modalitatea de 
soluţionare a situaţiilor identificate, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

locuinţe situate în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţă socială pentru 15 imobile  cu destinaţia 

de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova,  
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.282/2008 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, prin excuderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, cam.7. 

Art.5. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a 17 unităţi locative. 

Art.6. Se stabileşte chiria lunară, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1 şi 9 din anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.8. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.2-8 şi 10-17 din anexa nr.2 
la prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.9. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.10.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.62/2015. 
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Art.11.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a 
fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în 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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari, în anul 2016, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.4.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. 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în 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 repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne 

vacante în anul 2016, având ca unic criteriu de ierarhizare data de înregistrare a 
cererilor de locuinţe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Comisia Socială vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

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

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

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 

superficie, în sensul înlocuirii părţii contractante, Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Dolj, CUI 27418588, cu municipiul Craiova, CUI 4417214.  

Art.2. La încetarea contractului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, bunurile edificate 
pe terenul ce face obiectul contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie, revin de drept municipiului Craiova, fără plata vreunei despăgubiri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
pentru modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv 
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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. 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii concesiunii având ca obiect 
terenul situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş Argeş. 

     Dl. Badea: 
     În 1999 am făcut un contract de concesiune noi, consiliul local, pentru construcţia pe 
terenul de 8500 m a unor anumite obiective. Au avut o autorizaţie de construcţie pe 24 de 
luni. Nu este vina actualului executiv, dar, totuşi, de ce nu s-a reziliat contractul de 
concesiune după 24 de luni când a expirat autorizaţia de construcţie şi s-a văzut că nu se 
construieşte nimic acolo? Totodată n-am văzut. În aceşti 17 ani în care această societate 
comercială a avut acest teren în concesiune s-a plătit concesiunea? Asta este foarte 
important ca să ştim şi noi. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Voi explica eu foarte scurt. Avem o hotărâre de consiliu nr. 135 din 30.03.2005, prin 
care s-a retras dreptul de concesiune şi s-a reziliat contractul. Societatea respectivă a 
acţionat în instanţă, iar instanţa a considerat că dat fiind faptul că au fost făcute 
demersuri pentru un parteneriat cu Agenţia Naţională de Locuinţe, nu există 
oportunitatea fizică pentru  rezilierea acestui contract. Pe cale de consecinţă, a fost 
anulată hotărârea de consiliu şi repuse părţile în situaţia anterioară. De la acea dată, deci 
din 2005 când au fost repuse părţile în situaţia anterioară, se plăteşte redevenţa până 
acum două luni de zile când societatea respectivă a intrat în procedura insolvenţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

      Art.1.Se retrage concesiunea către S.C. ATLAS S.A. Craiova, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/1999  şi, pe cale de consecinţă, se 
reziliează contractul de concesiune nr.192/1999, având ca obiect terenul în 
suprafaţă de 8.500 mp,. situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş Argeş 

      Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a 
Municipiului Craiova nr.48/1999. 

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, SCOP INSOLV SPRL şi S.C. 
ATLAS S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, şi aflate în administrarea Liceului „Traian Vuia” Craiova, situate în 
municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.1A. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Liceul „Traian Vuia” Craiova, în suprafaţă de 17,45 mp., 
respectiv în suprafaţă de 25 mp., situate în municipiul Craiova, str.Rovinari, 
nr.1A, identificate în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.3-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiilor identificate la art.1, conform anexelor 
nr.5-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Liceului „Traian Vuia” Craiova să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele de 
închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

    Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul „Traian Vuia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea 
închirierii, a unor terenuri situate în pieţele 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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

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

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii terenurilor identificate la 
art. 1, conform anexelor nr.2-20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele de 
Sarcini, în vederea închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.21-39 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38101/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florea 
Ligia, medic titular al CMI dr.Florea Ligia. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006, având ca 

obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, în 
suprafaţă de 21,88 mp., situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5, în sensul 
înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică C.M.I. 
dr.Florea Ligia, în persoană juridică S.C.Reea Med S.R.L. 

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

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Cabinetul Medical Individual 
Dr.Florea Ligia şi S.C.Reea Med S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Negoiu, 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 dezmembrarea în trei loturi a terenului care aparţine domeniului privat 

al municipiului Craiova, situat în str.Râului, nr.26 (fost nr.42), actual str.Negoiu, 
nr.1A,  în suprafaţă de 4653 mp.,  înscris în Cartea Funciară  nr.214622 UAT 
Craiova, cu număr cadastral 214622, după cum urmează: 
a) lotul nr.1, în suprafaţă de 1256 mp., nr.cadastral 220428-judeţ Dolj, UAT  

Craiova, str. Râului nr. 42, cu valoarea de inventar de 748073 lei, prevăzut în  
anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre; 

b) lotul nr.2, în suprafaţă de 2405 mp., nr.cadastral 220429-judeţ Dolj, UAT 
Craiova, str. Râului nr. 42, cu valoarea de inventar de 1432418 lei prevăzut în  
anexa nr.2 care face parte din prezenta hotărâre; 
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c) lotul nr.3, în suprafaţă de 992 mp., nr.cadastral 220430-judeţ Dolj, UAT 
Craiova, str. Râului nr. 42, cu valoarea de inventar de 590880,05 lei prevăzut 
în  anexa nr.3 care face parte din prezenta hotărâre; 

Art.2. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către Parohia Sfântul 
Ioan Gură de Aur, prin Pr. Sanda Ciprian. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Pe data 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. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Sfântul Ioan Gură 
de Aur 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 atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia de 
Sănătate Publică Dolj a unor terenuri 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Direcţia de 

Sănătate Publică Dolj, a trei terenuri care aparţin domeniului public al municipiul 
Craiova pe care sunt edificate construcţii care aparţin Ministerului Sănătăţii şi 
administrate de aceasta, după cum urmează: 
a) terenul în suprafaţă 649 mp., situat în municipiul Craiova, str.Constantin 

Lecca, nr.2, aferent Laboratorului de Igiena Radiaţiilor, cu nr.de inventar 
42002737 şi valoarea de 445300 lei, identificat în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) terenul în suprafaţă de 1333 mp., situat în municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.6, aferent Laboratorului de Determinări şi Investigaţie Sănătate Publică 
“Prof. Dr.Ion Cantacuzino”, cu nr. de inventar 42002738 şi valoarea de 
933100 lei, identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

c) terenul în suprafaţă de 2506 mp., situat în municipiul Craiova, str.Lămâiţei, 
nr.10, aferent Sediului Secundar Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu nr.de 
inventar 42002739 şi valoarea de 1754200 lei, identificat în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Predarea-primirea terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să semneze procesul-verbal de 
predare-primire a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Direcţia de Sănătate 
Publică Dolj 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 atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, 
pe care sunt amplasate staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un 
panou informare date monitorizare a calităţii aerului. 

     Dl. Badea: 
     Aveam o întrebare. Nu avem nimic împotrivă să atribuim în folosinţă gratuită către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului aceste terenuri, însă vreau să ştiu dacă de la începutul 
contractului de concesiune din 2005 şi până în 2015, parcă pe 1.07. a expirat contractul, a 
fost plătită concesiunea şi, totodată, dacă de la 01.07.2015 până acum, am avut vreo 
formă de colaborare cu ei în care s-a continuat contractul de concesiune sau a fost o 
formă de colaborare care să aibă la dispoziţie un act juridic? 
     Dl. director Gâlea: 
     Pe întreaga perioadă contractuală Agenţia pentru Protecţia Mediului şi-a îndeplinit 
toate obligaţiile, inclusiv plata redevenţei prevăzută în contract, iar începând cu data de 
01.07.2015 nu s-a mai plătit. De altfel, se transmite în folosinţă gratuită acest teren, deci 
fără achitarea vreunui cost şi au fost întreprinse demersuri pentru a se ajunge la 
întocmirea raportului pentru adoptarea proiectului de hotărâre astfel încât să le fie 
transmisă şi folosinţa gratuită. 
     Dl. Badea: 
     În perioada 01.07.2015 şi 25.02.2016 am avut vreun act juridic între noi şi agenţie 
prin care ei să aibă în folosinţă terenul de la noi? De ce nu l-am pus în 2015 de exemplu? 
Această perioadă de 7 luni a fost o perioadă moartă pentru noi şi pentru ei, cum s-ar 
spune.  
     Dl. director Gâlea: 
     Nu au fost ridicate staţiile, au rămas pe teren. În această perioadă au fost întreprinse 
toate demersurile pentru a se completa documentaţiile în vederea întocmirii raportului 
pentru adoptarea hotărârii de consiliu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 30 ani, către Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Dolj, a următoarelor terenuri situate în municipiul 
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Craiova, pe care sunt amplasate trei staţii automate de monitorizare a calităţii 
aerului şi un panou informare date monitorizare a calităţii aerului: 
- teren în suprafaţă de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona “Casa Ştiinţei 

şi Tehnicii”, la intersecţia str.Maria Tănase, cu bd.Nicolae Titulescu, 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- teren în suprafaţă de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona “Incintă 
Primăria Municipiului Craiova”, str.A.I.Cuza, identificat în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- teren în suprafaţă de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona “Farmacia 
nr.10”, str.Calea Bucureşti, identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

- teren în suprafaţă de 4 mp., situat în municipiul Craiova, zona “English Park”, 
la intersecţia str.A.I.Cuza, cu str.C.S. Nicolaescu Plopşor, identificat în anexa 
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesele-verbale de predare-primire a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.145/2005, nr.393/2006, nr.173/2011 şi nr.309/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj 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 Regulamentului privind închirierea 
spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

     Dl. secretar Mischianu: 
     Executivul îşi însuşeşte modificările pe care comisia de cultură le-a făcut şi le-am 
discutat şi în comisia juridică şi acestea constau în:  se modifică temeiul juridic în sensul 
înlocuirii dispoziţiilor ce reglementează proprietatea publică cu cele care reglementează 
proprietatea privată. Prin urmare temeiul juridic îl reprezintă art. 123 din Legea 
215/2001, art. 551 punctul 7 şi art. 553 din Codul Civil. Se modifică, de asemenea, 
regulamentul în sensul eliminării sintagmei „celelalte bunuri administrate de regie” au 
regimul reglementat de legile speciale. Se modifică caietul de sarcini după cum urmează: 
la litera a s-a introdus regimul juridic al spaţiului, respectiv proprietate privată a 
municipiului Craiova. La art. 3 s-a introdus regimul juridic proprietate privată a 
municipiului Craiova. La art. 4.2 s-a introdus noţiunea de act adiţional fiindcă 
prelungirea reglementată de acel articol nu avea această menţiune. La art. 7 pct. 1 s-a 
eliminat obligaţia locatorului de a depune contractul la Direcţia de Impozite şi taxe. Prin 
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urmare, rămâne doar obligaţia de a achita taxele stabilite de lege în sarcina sa. Cu aceste 
modificări v-aş ruga să fie supus votului.  
     Dl. Preşedinte: 
     Cu modificările prezentate, vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine 
este pentru? 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova (spaţii comerciale 
şi de prestări servicii), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri 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 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 identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.474/2015 privind aprobarea 
taxelor 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. 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.120/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.02.2016                                                         27                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

gratuită, către S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A. a unor terenuri care 
aparţin 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 art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.120/2012, în sensul prelungirii duratei atribuirii în folosinţă gratuită, 
până la data de 30.06.2016, către S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., a 
terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
2686 mp., cu nr. cadastral 209779, înscris în Cartea Funciară 209779, situat în 
str.Popoveni, nr.3E, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, până la data de 30.06.2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.Compania de Apă 
“Oltenia” S.A.vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 

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

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

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

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

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

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
d) se modifică valorile de inventar cu diferenţele rezultate din reevaluare, a 

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

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  
 
 

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în 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 modifică valoarea de inventar cu diferenţa de valoare rezultată din 

reevaluarea bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

               Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.174/2001, nr.311/2010 şi nr.318/2010. 

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unitare privind defăşurarea 
serviciului de iluminat public în municipiul Craiova. 

     Dl. secretar Mischianu: 
     Cu modificările pe care le-am prezentat. Proiectul a fost modificat, raportul modificat 
şi cu aceste modificări v-aş ruga să fie supus la vot.  
     Dl. Pană: 
     Ieri am discutat în comisie. Bineînţeles că sunt de acord cu noile tarife, sunt un lucru 
bun pentru noi, pentru municipiu, însă eu aş vrea să aduc aminte colegilor noştri din 
primărie că noi am aprobat un caiet de sarcini care ar trebui urmărit. Printre altele, ca 
obiective ale autorităţii contractante, sunt modernizarea echipamentelor, realizarea şi 
utilizarea consumului de energie, implementarea unui sistem de management privat 
ş.a.m.d. Spre surprinderea mea, ieri am pus câteva întrebări şi nu mi s-a răspuns la 
întrebările pe care le-am pus. Drept urmare, nu se urmăreşte ceea ce noi am hotărât în 
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această şedinţă de consiliu local. Reamintesc, stimaţi colegi, că printre altele, acolo spune 
reţeaua de iluminat public prin dezafectarea a 1023 de stâlpi, 1912 aparate de iluminat 
etc. Este adevărat, la ora actuală a început decât schimbarea unor lămpi şi atât. Vreau să 
vă mai reţin atenţia cu ce spune tot în acest caiet de sarcini, implementarea sistemului de 
telegestiune. Ştiţi că noi am votat aici când să aprindem, cum să stingem şi vreau să vă 
spun că prin acest sistem n-ar mai trebui să hotărâm noi, ci totul se va face automat. 
Întrebarea mea este când? Toate aceste prevederi se vor pune în practică şi dacă 
urmăreşte cineva acest proiect. După părerea mea sau după răspunsurile care mi s-au dat 
ieri, nu. 
     Dl. Radu Preda: 
     Proiectul este urmărit de Direcţia Servicii Publice prin compartimentul de specialitate, 
Iluminat public. În momentul de faţă suntem în procedură de avizare cu extinderi de 
iluminat public în anumite zone din municipiul Craiova. Avem finalizată în luna 
decembrie a anului trecut extinderea reţelei de iluminat în tot cartierul Veterani şi suntem 
în perioada de modernizări pe zona 3, 4 şi 5. Modernizarea presupune schimbarea tuturor 
corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente şi pregătirea pentru sistemul de telegestiune 
pentru că vorbim despre 17 mii de corpuri de iluminat la nivelul municipiului Craiova, 
durata contractului este de 10 ani. Partea de implementare, până ajunge la momentul în 
care vom avea automat tot ceea ce înseamnă sistem cred că durează undeva la trei ani de 
zile. Deci suntem în lucru, le urmărim, le avem inventariate şi le avem identificate şi 
oricând vă putem pune la dispoziţie documentele necesare. 
     Dl. Pană: 
     Ştiţi că noi am discutat, eu chiar am participat împreună cu dvs. la o şedinţă în acest 
sens. După părerea mea, aici sunt anumite etape şi aici spune clar că trebuie să dai cu 
şase luni înainte ordin să se proiecteze, ş.a.m.d. Ar trebui totuşi mai aplecaţi asupra 
acestei chestiuni şi o mai mare responsabilitate. Asta am spus-o de fiecare dată, inclusiv 
atunci când am participat şi eu la acea şedinţă. Nimeni nu spune că nu trebuie schimbate. 
Atenţie foarte mare că acolo spune că pe anumite bulevarde trebuie să dezafectăm stâlpii 
şi să trecem reţeaua în subteran, dar, încă o dată, toate aceste chestiuni, vă dau şi eu un 
sfat aşa, ca un om care am condus o asemenea activitate, trebuie să se facă, de acum 
trebuie să ştii că în anul 2018 bulevardul X are proiectul şi va începe execuţia. Aşa putem 
să facem. 
     Dl. Radu Preda: 
     În principiu cam aşa sunt stabilite lucrurile, astea sunt chestiuni pe care le-am discutat 
şi la acea şedinţă. Îi mulţumim d-lui Pană că ne readuce aminte şi ne supraveghează, dar 
îi spunem că este supravegheat îndeaproape acest contract de iluminat şi o să vă spun că 
cred că suntem cel mai operativ dintre serviciile publice cu tot ce înseamnă parte de 
defecţiuni şi de remedieri. La partea de iluminat public în momentul în care apare o 
problemă undeva, se şi rezolvă.  
     Dl. Pană: 
     Eu am reţinut operativitatea şi nu zic că nu este, este foarte bine, eu îl cunosc pe dl. 
director de acolo însă, încă o dată, atenţie, ieri în şedinţa de comisie, cei care au fost 
acolo nu au ştiut să răspundă.  
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      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

    Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor unitare privind desfăşurarea serviciului de iluminat 
public, din Oferta financiară Anexă la Contractul nr.48275/27.03.2015 de 
delegarea,  prin concesiune, a serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova, conform anexei nr.1(pag.1-15) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

    Art.2.Se aprobă actul adiţional nr.1 la Contractul nr.48275/27.03.2015, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

    Art.4.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. FLASH  
LIGHTING SERVICES S.A. 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 atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul 
Craiova. 

     Dl. Florescu: 
     Ieri în şedinţa comisiei juridice, am făcut o propunere ca patru străzi din municipiul 
Craiova să poarte numele a patru eroi craioveni căzuți la datorie în teatrele de operaţii  
Kosovo, Angola și Afganistan. Din păcate, nu a trecut în Comisia Juridică. Readuc în 
atenţia plenului consiliului local propunerea mea. De pe anexa cu denumirile noilor străzi 
din Craiova, la nr. curent 3 în loc de Ana Aslan propun ca numele să fie Erou Valentin 
Leoveanu,  la nr. curent 4 în loc de Egretelor să fie Erou Emanoil Ciobanu, la nr. curent 
11 în loc de Nicolae Filimon să fie Erou Cătălin Marinescu, la nr. curent 12 în loc de 
Mihail Sadoveanu să fie Erou Claudiu Vulpoiu. Aceşti 4 craioveni şi-au dat viața ca noi 
să trăim în pace, în linişte, să votăm de pe fotoliile comode din consiliul local municipal 
Craiova. Consider că merită să facem acest minim efort și numele lor să fie scrise pe 
patru străzi noi din municipiul Craiova, oraș care a fost și al lor şi nu mai este pentru ei, 
este numai pentru noi. Aştept, văd că s-au înscris şi alţi colegi la cuvânt. 
     D-ra Predescu: 
     Am avut această discuţie ieri în comisia juridică şi ca problemă de legalitate, am 
discutat o chestiune de principiu. Anunţ faptul că în finalul şedinţei i s-a adus colegului 
nostru chiar legea şi a citit personal dispoziţiile legale şi anume: propunerea făcută de 
dânsul este un amendament şi îmbracă forma de atribuire denumiri străzi. În aceste 
condiţii, şi iniţiatorul, şi iniţiatorul amendamentului se supune legii în sensul că este 
necesar avizul dat de comisia judeţeană de atribuire denumiri străzi. Nu avem nimic 
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împotrivă ca pe viitor, pentru că sunt foarte multe situaţii, s-a extins cu intravilanul 
municipiului Craiova, cu extravilanul, s-a extins zona periferică a municipiului şi se 
practică căi de acces. Ca atare, sunt străzi noi în viitor care vor trebui să primească o 
denumire. Colegul nostru, dl. Nicoli, şi dânsul a invederat faptul că, mai demult a lăsat o 
listă cu eroii căzuţi în Revoluţia din decembrie 1989 cu solicitarea de a se atribui 
denumirea unor străzi cu nemele acestora. În dezbaterile din comisia juridică cu toţii ne-
am însuşit această chestiune şi anume pe de o parte faptul că pentru a susţine 
amendamentul şi de ieri până astăzi colegul nostru ar fi putut să facă acest lucru, pentru 
că, să zicem că ieri a aflat că asta era condiţia de legalitate. Reiau, pentru a susţine 
amendamentul este necesar acest aviz. Pe de altă parte, cu toţii, cel puţin membrii 
comisiei juridice, ne-am însuşit această chestiune ca să atragem atenţia executivului că 
sunt două propuneri, pe de o parte cea venită din partea d-lui Nicoli, pe de alta cea venită 
din partea d-lui Florescu şi anume, ca pe viitor, în măsura în care vor fi atribuite 
denumiri de străzi, cu prioritate să fie avute în vedere aceste două propuneri. O a treia 
chestiune, pentru că s-a discutat pe fond, care sunt criteriile avute în vedere la atribuirea 
denumirii străzilor. D-na arhitect a explicat, cu atât mai mult ţinând cont de criteriul 
caracterului unitar, în măsura în care într-o zonă compactă, pornind de la caracterul 
unitar se vor practica străzi şi vor fi atribuite denumiri, cu atât mai mult este benefic să 
fie avut în vedere ceea ce au propus cei doi colegi şi anume atribuirea pe de o parte a 
numelor eroilor militari căzuţi pentru apărarea intereselor României în contextul 
internaţional prezent, iar, pe de altă parte, a eroilor căzuţi în Revoluţia din decembrie 
1989, dar unitar, pentru că observând anexa, observăm că, mă scuzaţi pentru repetiţie, se 
vede clar caracterul unitar al denumirii. Sunt scriitori al căror nume a fost atributi pentru 
străzi într-o zonă continuă. 
     Dl. Florescu: 
     Îmi menţin amendamentul şi, mai mult decât atât, constat că este o anumită 
înverşunare în discursul colegilor şi în dorinţa acestora de a nu trece acest amendament. 
Probabil din cauza faptului că vine de la un consilier PNL. Eu îi invit pe colegii mei să 
meargă măcar o zi în Afganistan şi când se întorc probabil că vor avea o altă viziune 
despre viaţă. Ne ascundem în spatele unor formalităţi. Eu n-am văzut nici măcar avizul 
comisiei judeţene pentru atribuirea denumirilor pentru denumirile propuse de primărie şi 
nu cred că str. Egretelor sau Regretelor are vreo conotaţie pentru Craiova. Şi nici 
celelalte nume de străzi propuse de primărie nu au absolut nicio legătură cu Craiova, cu 
Oltenia, cu zona noastră. Cei patru eroi îşi dorm somnul de veci în cimitirele craiovene şi 
nouă ne este foarte greu să le votăm numele pentru a fi purtate de nişte străzi noi ale 
municipiului Craiova. Vă mulţumesc.  
     Dl. Nicoli: 
     În primul rând vreau să spun că discuţia din comisia juridică nu a avut conotaţie 
politică. Ca dovadă că eu, în calitate de consilier PSD, am propus ca eroii revoluţionari 
martiri care au căzut aici în zona Craiovei, pentru ca noi să putem fi astăzi într-o 
democraţie participativă, deci n-au avut o conotaţie politică. Am propus o soluţie de 
armonizare ca să se ia act de cele două solicitări şi executivul, la primele denumiri de 
străzi să ţină cont de eroii revoluţionari martiri şi de eroii căzuţi în afara graniţelor ţării 
pentru a da demnitate României. Unii ne-au dat nouă dreptul la opinie şi Revoluţia a 
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învins la Craiova pentru că şi ei au avut curaj să iasă în stradă şi au acţionat pentru ca noi 
să fim astăzi aici, iar ceilalţi, sigur, s-au dus în interesul ţării acolo. Deci nu a fost nicio 
conotaţie politică, un consilier PNL a propus ceva, un consilier PSD a propus ceva, la 
ambii ne-a lipsit acest aviz al comisiei judeţene de atribuire şi cred că executivul poate 
să-şi însuşească acest lucru. Vă mulţumesc. 
     Dl. Marinescu: 
     Este vorba de nişte proceduri, nu de nişte formalităţi, peste care nu putem să trecem, 
aşa că nu cred că ar fi asta discuţia. Propunerea mea ar fi nu legat atât de denumire de 
străzi pentru că acestea cred că vor putea fi avute în vedere la acordarea următoarelor 
nume de străzi într-o zonă în care să avem în vedere să punem doar nume de eroi martiri 
revoluţionari şi luptători în teatrele de operaţii. Până atunci am constatat că Craiova este 
încă oraş martir, legea prin care Craiova a fost desemnat oraş martir al Revoluţiei nu a 
fost abrogată, este încă în fiinţă, plăcuţele, într-adevăr de la intrarea în Craiova nu există, 
erau deteriorate, erau făcute într-un mod rapid, puse pe nişte plăcuţe şi scrise pe ele. Cred 
că ar trebui menţionat din nou la intrarea în municipiul Craiova oraş martir. De 
asemenea, am văzut la alte oraşe care se laudă cu fpatul că sunt oraşe martir pe site-ul 
primăriei sub denumirea de Primăria Craiova, Municipiul Craiova se poate scrie şi oraş 
martir. 
     Dl. Florescu: 
     L-am ascultat pe colegul meu, dl. Marinescu cu calmul pe care putem să-l avem într-o 
şedinţă de consiliu local şi total detaşaţi de problemele care se întâmplă într-un teatru de 
operaţii, este foarte simplu să ne ascundem în spatele unui aviz. Eu cred că nu am învăţat 
să ne cinstim eroii, să-i omagiem şi să-i respectăm şi la acest capitol avem lacune cu toţii. 
Nu renunţ la acest amendament, vă rog să-l supuneţi votului şi sper ca în ultima secundă 
colegii mei să se răzgândească şi să nu se mai ascundă după nişte avize, care de altfel nu 
există nici pentru actualele denumiri. Să ne aducă în acest moment în şedinţă avizul 
pentru denumirile propuse de executiv. Vă rugăm să ne aduceţi avizul. 
     D-ra Predescu: 
     Memoria celor căzuţi în teatrele de luptă a fost cinstită. Se putea poate şi mai mult, nu 
este momentul să discutăm acum, dar a fost cinstită. Ne aducem aminte că unul dintre 
aceşti militari a fost post mortem declarat cetăţean de onoare al municipiului Craiova. 
Problema esenţială este alta: ordinea de drept şi statul de drept. Cred că după 1990 am 
învăţat acest lucru, că ne putem înţelege într-o societate democratică dacă respectăm 
legea. Ceea ce am pus eu în discuţie este doar respectul legii. Repet, cu toţii, în 
momentul în care am vrut să atribuim denumiri, că au fost pentru o sală de sport, cum a 
fost sala de sport „Ion Constantinescu” şi-şi aduce foarte bine aminte colegul meu, dl. 
Badea, în trecut, că au fost străzi, am început demersul cu cel puţin o lună înainte de a fi 
adus în dezbatere acest proiect, am obţinut avizele, am făcut tot ceea ce legea ne cerea. 
Nu înţeleg de ce colegul nostru, după ce a înţeles această chestiune de procedură, mai 
insistă şi deviază discuţia pe un teren care nu are nicio legătură. Cu toţii cinstim memoria 
eroilor. Suntem unii poate mai apropiaţi de armată, alţii mai puţin. Nu trebuie să aducem 
în discuţie această chestiune. În ceea ce mă priveşte, sunt un om care am respectat 
întotdeauna armata. Am participat la acţiunile festive pe care le-a desfăşurat, am şi grad 
militar, dar nu aduc în discuţie lucrul ăsta. E problema de legalitate. 
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     Dl. Florescu: 
     N-am văzut acel aviz. Vă rog să ne aduceţi avizul. Unde este avizul? Eu n-am aviz, 
dar nici dvs. nu aveţi aviz, aşa că ori îl scoateţi de pe ordinea de zi ... 
     D-na Primar: 
     Eu vreau să vă spun că îmbrăţişez ideea dvs. de a da nume de străzi eroilor martiri, şi 
pe a d-lui Nicoli pentru cei din Revoluţie, dar aş vrea să nu cădem în desuetudine cu 
această chestiune. Nu poţi să dai nume de eroi martiri unor fundături şi unor drumuri de 
exploatare agricolă. În al doilea rând, este gândit în asemenea manieră să fie mai uşor şi 
pentru taximetrişti, şi pentru toată lumea să se descurce în acest oraş, într-o parte sunt 
străzi cu denumire de flori, în alta cu denumire de păsări, în alta cu denumire de scriitori. 
Este mult mai simplu ca să ne descurcăm pe aceste străzi şi în mod clar va trebui să avem 
o zonă de eroi unde nu este vorba doar de eroii din Revoluţie sau de eroii din Afganistan. 
Să nu uităm că avem un cetăţean de onoare în persoana aviatorului Cojocaru, adică sunt 
încă multe denumiri de străzi pe care putem să le dăm. Aici am în faţă cererea de avizare 
a primăriei Craiova către prefectură, pentru comisia de la prefectură pentru avizarea 
acestor denumiri. Vreau să vă spun, cutuma este următoarea. După ce noi transmitem 
această cerere la pachet cu hotărârea de consiliu local, primim avizul. Aşa s-a întâmplat 
de fiecare dată până acum. Încă o dată, nu am niciun fel de  problemă să dăm denumiri 
de eroi dar haideţi totuşi să dăm denumiri pe nişte străzi care să merite acest lucru. 
Undeva unde este drum de exploatare agricolă sau este o singură casă care este 
ciupercărie, de fapt, aşa figurează în autorizaţie, să pui denumirea unui soldat căzut pe 
front, mi se pare totuşi cam prea trasă de păr. Dar vom ţine cont fără doar şi poate de 
doleanţele dvs. şi data viitoare când vom scoate din nou hotărâri de consiliu local cu 
denumiri de străzi, vom avea grijă să fie pe străzi care să şi merite importanţa acestor 
nume.  
     Dl. Florescu: 
     Noi foarte rar aducem pe ordinea de zi a consiliului local denumiri de noi străzi. O 
dată pe an sau eu ştiu cât de rar se întâmplă acest lucru. De la moartea acestor colegi au 
trecut suficienţi ani. Unul a murit în 1996, celălalt în 2003, celălalt în 2011 şi ultimul în 
2014. Din respect pentru colegii cu care am fost în Afganistan, vreau să fie supus la vot 
acest amendament. 
     D-na Primar: 
     Sunt foarte multe străzi care au intrat în ultima perioadă în domeniul public. De ce? 
Pentru că Compania de Apă, după cum ştiţi foarte bine, derulează un proiect de 
implementare cu apă pe toate străzile din municipiul Craiova, inclusiv pe cele care sunt 
alei private şi care trebuie să intre în domeniul public. Deja avem foarte multe străzi care 
vor fi scoase pe hotărâre de consiliu local astfel încât să-şi schimbe denumirile pentru că 
noi vrem să conformăm 100% Craiova cu apă, deci aceste străzi automat trebuie să intre 
în domeniul public. Încă o dată, eu nu am nicio problemă. Dacă dvs. veţi decide în 
înţelepciunea dvs. ca şi consiliu să acceptaţi acest amendament, nu este nicio problemă, 
chiar susţin o asemenea variantă. Rugămintea este însă să nu ne batem joc de numele de 
eroi cu nişte fundături şi nişte drumuri de exploatare agricolă. Asta este singura mea 
problemă. Vă mulţumesc.  
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     Dl. Preşedinte: 
     Chiar dacă nu există această formalitate legală de a te adresa comisiei judeţene pentru 
obţinerea avizului acestor străzi, având în vedere doleanţa colegului nostru, având în 
vedere şi explicaţiile executivului cu privire la modul cum se dau denumirile de străzi şi 
aici aş vrea să menţionez şi sunt sigur că mă poate ajuta şi colegul meu, dl. Ştefârţă, care 
ştie foarte bine, ca şi dvs. că denumirile de străzi nu se dau la întâmplare, se dau pe 
cvartale de străzi pentru că altfel riscăm să creăm un haos în Craiova. Chiar dacă există 
aceste impedimente, fiind o dorinţă a colegului nostru, supun la vot proiectul cu 
menţiunea că, indiferent de votul nostru, am convingerea că d-na primar şi executivul 
Craiovei, vor ţine cont de aceste propuneri. 
     Supun la vot amendamentul colegului nostru Florescu. Cine este pentru? Votat cu 3 
voturi pentru, 19 voturi împotrivă şi 3 abţineri. Amendamentul a fost respins.  
     Supun la vot proiectul de hotărâre, aşa cum a fost propus de executiv. Cine este 
pentru? 

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

  Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.5 din anexa 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2015 şi poziţia 
nr.6 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.302/2015. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Florescu) şi 2 abţineri (Badea, Ştefârţă).  
 
 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă propun ca următoarele puncte înainte de întrebări şi interpelări, să discutăm 
punctele peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova 
Dl. secretar Mischianu: 
Proiectul şi raportul au suferit modificări înaintate de site. Cu aceste modificări, vă 

rog să fie supus votului. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările prezentate. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
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spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.274/2015, cu un nou tarif - simbol lucrare DA12C 
asimilat, prevăzut la pct.2 din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  

 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 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 încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
Craiova, având ca obiect alocarea sumei de 3.825.000 lei din bugetul de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016, pentru participarea la 
cheltuielile de organizare şi desfăşurare a evenimentelor „Festivalul Internaţional 
Shakespeare” şi „Premiul Europa pentru Teatru”, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 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 Regulamentului de utilizare a Parcării 
Subterane din zona Teatrului Naţional 
Dl. Badea: 

          Sunt de acord cu regulamentul de utilizare, însă am o problemă cu partea 
supraterană. A dispărut spaţiul verde de deasupra acestei parcări, aşa cum ne-a fost 
promis la începutul lucrării. Întrebarea mea pentru executiv este când vom rezolva 
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această problemă, să le dăm craiovenilor parcul promis deasupra parcării? Vă 
mulţumesc. 
     Dl. Florescu: 
     Legat de tarifele percepute pentru parcare, şi de orele stabilite pentru cei care îşi vor 
face abonament la parcarea subterană, în locul orei 6, eu propun ora 7. Şi tot legat de 
parcarea subterană, aş dori să vă mai spun un lucru. Craiovenii nu m-au întrebat până 
acum ce tarife vor fi acolo. În schimb m-au întrebat dacă va mai fi vreodată zonă verde 
pe esplanada Teatrului Naţional, m-au întrebat de ce această parcare subterană seamănă 
mai mult cu mausoleul de la Mărăşeşti şi mai puţin cu o parcare. Toată lumea a fost în 
occident şi a văzut cum arată o parcare subterană. Din păcate, a noastră nu seamănă cu 
nici una dintre ele. 
     Dl. Pană: 
     Eu am înţeles de ieri că am pus întrebarea de ce atâta urgenţă pentru acest regulament. 
Mi s-a spus că trebuie să dea în funcţiune această parcare, am înţeles şi acest lucru, dar şi 
eu revin la o interpelare pe care am făcut-o în urmă cu mai mult de o lună de zile şi la 
care nu am primit răspunsul. N-o s-o citesc pe toată, o s-o citesc doar pe ea şi mai ales, o 
să fac şi câteva propuneri în acest sens, dacă văd că nu se mişcă nimic. Memoriul de 
prezentare avut la dispoziţie la protecţia mediului spunea pe undeva aşa: să fie realizat 
obiectivul de investiţii în totalitate în subteran, singura oglindire exterioară fiind accesul 
în parcaj atât al vehiculelor cât şi al pietonilor pe scări şi lifturi. Statuile aflate în spaţiile 
verzi din spatele Teatrului Naţional vor fi reamplasate pe teren, iar după terminarea 
lucrărilor să fie refăcut spaţiul verde şi replantată vegetaţia de înălţime joasă şi medie, cât 
şi pe aleile pietonale. Eu nu am cerut prin intervenţia mea decât să respectăm aceste 
chestiuni. Aducerea acestui obiectiv la ceea ce trebuie să fie din punct de vedere 
arhitectural, peisagistic şi funcţional, este o cerinţă a normalităţii şi bunului simţ. Sunt 
câteva spicuiri din interpelarea mea de data trecută la care nu am primit răspuns. Ceea ce 
vreau să spun, este următorul lucru. Avem o asociaţie a arhitecţilor în municipiul 
Craiova?  De ce nu dăm această temă ca dânşii să rezolve această problemă care este 
destul de spinoasă pentru noi toţi? Nu se poate să scoatem din arhitectura oraşului o 
frumuseţe, o bijuterie care ne-a adus numai prestigii. Ba mai mult, ieri am discutat cu cel 
care a făcut tema de proiectare şi dacă se merge pe această idee de a se face un concurs 
de oameni care se pricep în asemenea lucruri, sunt convins că acest lucru se poate 
rezolva. Totul este să fie doar o voinţă. Şi încă un lucru. Tot ieri mi s-a spus că nu este 
obligatoriu, şi sunt de acord, ca această alee a statuilor să fie neapărat pe parcarea 
subterană. Ea se poate face tot în parcul acesta al teatrului spre stradă pentru că există 
suficient spaţiu. Tot încă o dată, nu eu dau soluţii, dar cer soluţii oamenilor de 
specialitate şi sunt suficienţi în Craiova. Haideţi să-i punem la treabă şi ei îşi vor face 
treaba. Haideţi să dăm dovadă de normalitate şi de bun simţ. Mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
     Problema orarului a fost discutată ieri în comisia juridică. Nu are o conotaţie politică 
pentru că au fost consilieri PSD care au pus în discuţie această problemă. Ora 6 
dimineaţa care este ora limită pentru orarul de noapte, ni se pare şi nouă că este prea 
matinală şi am propus ca să fie puţin prelungit pentru că sunt prea puţini oameni care 
pleacă la serviciu la ora 6, dar din partea executivului cel care a răspuns de realizarea 
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proiectului, ne-a explicat că executantul a făcut un studiu de oportunitate şi rezultatul 
studiului conţine şi acest orar. Cred că poate fi pusă în discuţie această oră 6 ca oră limită 
şi puţin decalat pentru ca să fie într-adevăr oportun şi sub aspectul oportunităţii pentru 
cetăţenii municipiului Craiova de a beneficia într-adevăr de orarul de noapte cu atât mai 
mult cu cât depăşirea orarului atrage o sancţiune de fapt, pentru că se plăteşte o sumă 
mare în plus. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Vis a vis de spaţiul verde, am solicitat în urma discuţiilor care au apărut în ultima 
perioadă, Direcţiei de proiecte să verifice suprafaţa de spaţiu verde prevăzută în tema de 
proiectare, în avizul dat de la Agenţia de Mediu şi în realitate. Diferenţele sunt de câţiva 
metri, există planul de măsurători şi tot ceea ce s-a verificat la ora aceasta. Spaţiul verde 
nu este vizibil datorită vremii care este aşa cum este şi nu a putut să permită gazonului să 
crească. Într-adevăr stratul de pământ care este prevăzut în proiect este de aproximativ 
40-50 cm şi nu va permite vegetaţie mare. Însă am depistat şi sunt zone care permit un 
strat vegetal  mai mare, mai consistent şi acolo se va merge pe vegetaţie ceva mai mare, 
iar gazonul nu a apărut încă. El este, ca şi toate celelalte lucruri din proiect, în garanţie şi 
constructorul va trebui să asigure stratul vegetal, vegetaţia până la capăt. Vis a vis de 
tarife, vreau să vă spun că într-adevăr şi noi am constatat, exact cum spunea şi dl. 
Florescu şi d-ra Predescu, lucruri care sunt puțin ciudate, dar am constatat că ele sunt 
prinse în contract, aceşti indicatori cu toate orele, cu toate tarifele, sunt prinşi în 
contractul de finanţare, în cererea de finanțare, şi sunt rezultaţi în baza unor studii. Aşa 
cum v-am mai spus şi în alte situaţii,  parcarea este un obiectiv de utilitate publică și nu 
trebuie gândit ca un obiectiv comercial provocator sau creator de profit. Este greu de 
înţeles, şi mie mi-a fost greu la început. Acolo ne-a atras atenția un consilier că  parcarea 
pe un număr de ore mai mare, este mai scumpă decât pe bucăţi, adică în momentul când 
faci întregul din bucăţi ieşi mai rentabil pentru că tocmai scopul este să nu se creeze 
profit. În contractul de finanţare este prevăzut acest lucru, parcarea trebuie să se 
autofinanţeze, acea structură care administrează parcarea trebuie să colecteze venituri şi 
să întreţină parcarea, iar după o perioadă existând în toată această vreme o monitorizare 
şi o balanţă extrabilanţieră pe care o va ţine departamentul economic, se va face o analiză 
și, în funcție de felul în care va ieși situația, balanța economică, aceşti indicatori pot fi 
modificaţi. Deci cu alte cuvinte, periodic, pe o perioadă pe care o vom stabili, se va face 
o analiză economică a activităţii din parcare. Dacă se constată că parcarea creează un 
profit mult prea mare, atunci tarifele vor fi reduse și cu ocazia asta, vom umbla inclusiv 
la ora de dimineață pe care în mod pertinent aţi observat-o şi personal sunt de acord cu 
modificarea ei dar numai după o analiză a indicatorilor. Astea sunt prevăzute în 
contractul de finanţare şi trebuie să le urmărim.  
     Faţă de statui, toată suprafaţa parcării are o hidroizolaţie, orice metodă de a fixa ceva 
peacea hidroizolaţie este riscantă şi cu hidroizolaţia ştiţi bine că trebuie umblat ca şi cu 
oul fiert să nu cumva să se spargă, să se înţele şi să permită infiltraţii şi atunci s-a luat o 
hotărâre pentru că altfel, aşa cum spuneaţi, dl. Pană, plantarea statuilor într-o parte 
adiacentă în lateral ar fi mai puţin vizibilă, ele vor fi plantate în curtea bibliotecii 
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naţionale în locul gardului care va fi dat jos. Consider că este o variantă şi mai vizibilă şi 
mai centrală şi este şi legată de Biblioteca Naţională.  
     Dl. Nicoli: 
     Trebuie să ne mai şi bucurăm pentru că este pentru prima dată după ani mulţi când o 
infrastructură de utilitate publică se pune în slujba craiovenilor. Am redat cu toţii 
imaginea acestui oraş în centrul tradiţional al aristocraţiei agricole din perioada 
interbelică, spre mândria cetăţenilor de azi, craioveni, care le spun prietenilor lor: 
„Veniţi, că este frumos oraşul nostru!” Ca să vii, trebuie să laşi maşina undeva. Parcarea 
vine exact în întâmpinarea acestui lucru şi noi trebuie să dăm executivului un instrument 
de lucru, astfel, atunci când se va inaugura parcarea, să existe regulile stabilite. Viaţa, 
după o perioadă, va duce la diverse modificări. Ştim cu toţii că locatarii vor primi cartelă 
în zona necirculabilă, dacă au maşina înmatriculată la adresa respectivă, şi vor duce 
maşina în perioadă posibilă acolo. Cei care vor fi doar chiriaşi în acele imobile, le pot 
lăsa peste noapte cu abonament în parcarea aceasta pentru că nu au pe talon trecut la 
adresa de acolo. Noi consilierii, astăzi, suntem chemaţi să aprobăm un regulament care 
este o gândire bună a colegilor şi cred că putem să o facem spunând că ne bucurăm că 
oraşul nostru are, în sfârşit, o parcare subterană care deserveşte centrul istoric al oraşului. 
Vă mulţumesc. 
     Dl. Pană: 
     Parcă suntem în bancurile cu Radio Erevan. Eu întreb ceva, propun ceva şi mi se 
răspunde cu totul altceva.  Revin. Am discutat ieri foarte mult, aproape o oră, cu cel care 
a făcut tema de proiectare, cu dl. inginer care este un om extraordinar şi deosebit şi îl ştiu 
de foarte mult timp. Eu nu vin cu idei, eu nu v-am solicitat decât următorul lucru. Aceste 
soluţii să nu le dăm noi, nu suntem noi cei mai deştepţi că au mai fost unul deştept 
înainte şi una deşteaptă înainte. Eu solicit să vină arhitecţii cu studii de specialitate, cu 
propuneri de specialitate despre aceste lucruri. Pentru că aşa cum arată acea parcare 
subterană, numai parcare subterană nu este. Şi atunci am zis, ştiu de acest strat. Stratul nu 
este de 40-50 cm, mie mi s-a spus că este de 90 cm, aşa scrie în documentaţie, dar eu nu 
intru în amănunte pentru că nu eu sunt specialistul. Eu vă solicit o soluţie dată de 
arhitecţii municipiului, judeţului, ţării, cui vreţi dvs., care să vină cu asemenea propuneri. 
Ideea aceasta a plecat tot de la anumiţi arhitecţi cu plasarea statuilor acolo, deci nu eu 
dau soluţiile, ci le solicit de la oamenii de specialitate. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Noi acum discutăm despre un regulament de parcare. Dvs. veniţi cu o problemă care 
putea fi susţinută la interpelări. Eu vreau să vă spun un lucru. Mă bucur că dăm drumul la 
această parcare. Dar vreau să vă spun un lucru.  Noi am fost păcăliți în sensul că la 
Uniunea Arhitecţilor, la  Ordinul Arhitecților s-a susținut, la data proiectării acestei 
parcări, ca ea să fie complet ascunsă sub malul de pământ care să păstreze aceeași pantă 
cu cea prevăzută de arhitectul Iotzu care a construit singurul monument din Craiova care 
este racordat timpului său, Teatrul Național «Marin Sorescu». Noi mai avem monumente 
în Craiova, dar nici unul nu este în racord istoric cu vremea. Singurul monument pe care 
îl avem în Craiova este Teatrul Naţional şi inclusiv zona din jurul teatrului a fost studiată 
de arhitectul Ioţu. Forma dalelor, aţi văzut, diverse piese care erau aplicate pe faţadă, 
totul a fost studiat. Este păcat să nu fi respectat acest lucru şi nouă, arhitecţilor, atunci 
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când s-a proiectat, ni s-a spus că se va păstra forma malului de pământ care era în zona 
aia şi că parcarea va fi ascunsă complet sub zona de vegetaţie, care urma să fie 
replantată, deci nu se prevedea că o să fie păstrată şi o să se lucreze în tranşee în 
săpătură, şi, pe de altă parte mi s-a promis că o să se facă legătura între această parcare și 
cu cele două subsoluri care sunt sub Teatrul Naţional şi care stau nefolosite şi care în 
felul ăsta ar fi putut să capete o valenţă şi culturală, şi comercială, ş.a.m.d. Una este 
adăpost ALA, celălalt este un spaţiu tehnic care este, vă spun ca unul care am păşit pe 
acolo, nişte spaţii uriaşe, vaste, care nu sunt folosite. Una peste alta, noi acum dăm 
drumul la o parcare care o să ne folosească foarte mult şi mă bucur tare că am terminat-o 
însă ceea ce spuneţi dvs. stă în picioare, dar acum este prea târziu.  Nu mai putem face 
mare lucru. Vă mulţumesc. 
     Dl. Genoiu: 
     Dl. consilier Pană, nu înţeleg supărarea şi agresivitatea dvs. pentru că, aşa cum spunea 
dl. consilier Ştefârţă, eu am încercat să răspund la ceea ce ţine de punctul de pe ordinea 
de zi, regulamentul parcării. Noi nu discutăm acum felul în care a fost proiectată, 
elaborată tema de proiectare pentru că sunt nişte lucruri pe care le-am preluat şi am 
încercat din ele să facem un bici şi să şi pocnească. Vis a vis de ceea ce spuneţi dvs. sunt 
cu totul şi cu totul de acord. Sunt lucruri pe care le-am discutat, am discutat şi noi cu dl. 
Radu Ionescu, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din Craiova, am discutat exact varianta 
de care spune dl. Ştefârţă şi chiar cu legătura de la piramida care se realizează încurtea 
Muzeului de Artă şi cu parcarea subterană şi cu subsolul Teatrului Naţional. Sunt foarte 
multe idei. Va trebui să găsim o formă pentru ca acest concurs de soluţii pe care să-l 
realizăm prin Uniunea Arhitecţilor, el va trebui finanţat. Şi de ce? Vă spun acest lucru 
pentru că am mai avut situaţii similare şi chiar dacă se stabileşte o soluţie de către un 
concurs realizat de Uniunea Arhitecţilor, în final, el ca să se materializeze, trebuie să se 
transforme într-un studiu de fezabilitate, într-un proiect şi atunci noi trebuie să găsim 
această formă de finanţare a concursului respectiv pentru ca el să-şi urmeze paşii şi să 
aibă finalitate. Probabil că, aşa cum spunea şi dl. Ştefârţă, mare lucru nu se va mai putea 
face, dar se va putea face ceva să se integreze în arhitectura Teatrului Naţional pe care 
toţi l-am admirat şi îl iubim cu toţii. Faţă de aceste lucruri trebuie să dăm drumul la 
parcare, să încheim odată acest proiect european care ţine amplasamentul, deci tot 
amplsamentul este în posesia constructorului, să-l preluăm ca să putem să demarăm toţi 
aceşti paşi de care dvs. vorbeaţi şi suntem cu totul de acord. Vă mulţumesc. 
     Dl. Pană: 
     Faceţi acel concurs şi vom găsi forma de finanţare. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Dl. Florescu, referitor la amendamentul dvs., indicatorii, inclusiv ora şi tarifele sunt 
prevăzuţi în contractul de finanţare şi putem să-i modificăm la prima evaluare. Deci cu 
prima evaluare şi v-am promis, personal suntem toţi de acord că ora 6 este prea matinală, 
dar la prima evaluare şi analiză, vom modifica inclusiv ora şi tarifele. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

    Art.l.Se aprobă Regulamentul de utilizare a Parcării Subterane din zona Teatrului  
Naţional, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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    Art.2.Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru utilizarea Parcării Subterane din zona 
Teatrului Naţional, precum şi cuantumul acestora, pentru anul 2016, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

37. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Badea: 
Credeam că la punctul 2 peste ordinea de zi, consilierii PSD o să ne spună mai multe 

despre acest proiect. Eu am puterea să recunosc şi să felicit executivul pentru faptul că au 
alocat o sumă importantă pentru două acţiuni culturale extrem de importante pentru 
Craiova. Este vorba despre a X-a ediţie a festivalului internaţional Shakespeare care se 
va desfăşura în perioada 14 – 23 aprilie şi, totodată, premiul „Europa pentru teatru” care 
se va desfăşura în perioada 24-26 aprilie. De ce spun acest lucru? Anul acesta se 
împlinesc 400 de ani de la moartea lui Shakespeare şi avem posibilitatea să organizăm 
cel mai mare eveniment de acest gen din lume. Felicitări executivului pentru această 
decizie. De ce? Pentru că în perioada 24 – 26 aprilie vom avea peste 200 de ziarişti, 
critici de artă, actori mari care vor veni în oraşul nostru şi care vor da Craiovei o 
importanţă culturală deosebită. Îl felicit pe maestrul Boroghină pentru că în cei 10 ani de 
când acest festival este la Craiova a făcut eforturi mari pentru a ţine acest festival la 
Craiova. Bravo, maestre! 

 A doua problemă pe care o ridic, este problema micropoliclinicii din Brazda lui 
Novac, de pe str. 1 Decembrie 1918, la nr. 14. Rog executivul să găsească resursă 
financiară pentru a încerca să refacă acea clădire care aparţine patrimoniului primăriei. 
Acolo îşi desfăşoară activitatea 20 de medici împreună cu echipele lor, care deservesc 25 
de mii de craioveni. Acea micropoliclinică deserveşte cartierele Brazdă, Barieră şi 
George Enescu. Am fost acolo şi, din nefericire, şi exteriorul clădirii, dar şi spaţiile 
comune, toaletele, arată deplorabil. De aceea, vă rog, ştim că dvs. aţi făcut investiţii în 
amenajarea exterioară a spitalelor din subordinea primăriei, să încercaţi să alocaţi aceste 
resurse financiare şi pentru refacerea acestor probleme de la această micropoliclinică, ce 
aparţine, până la urmă, patrimoniului şi deserveşte peste 25 de mii de craioveni. Vă 
mulţumesc pentru înţelegere şi aştept să faceţi acest lucru cel puţin în ceasul al 
treisprezecelea al mandatului dvs. Vă mulţumesc. 

   Dl. Florescu: 
   Nu ştiam că avem consilieri, colegii de la PSD atât de grăbiţi să plece de la o şedinţă 

ca la o comandă în momentul în care a început punctul întrebări şi interpelări, uitaţi-vă şi 
dvs. s-au golit scaunele. Unde au plecat toţi? Or avea vreo şedinţă la vreun sediu. De 
aceea, tocmai vroiam să-i invit să facem împreună o vizită în Afganistan, poate se 
întorceau de acolo cu nişte gânduri mult mai bune. De aceea, vă propun ca începând de la 
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şedinţa viitoare, punctul de întrebări şi interpelări să fie primul pe ordinea de zi, dacă se 
poate. 

În altă ordine de idei, privind proiectele pe fonduri europene nefinalizate în Craiova, 
propun o comisie din consilierii locali care să constate situaţia şantierelor şi în termen de 
o lună sau două luni, dacă va considera că o lună este prea puţin. Să ne spună care este 
situaţia şi dacă există şanse ca aceste proiecte să fie finalizate până la 30.06.2016.  

Revin cu o interpelare făcută în şedinţa de luna trecută când d-na primar nu a fost 
prezentă şi dl. city manager ne-a dat un răspuns ambiguu, să-i spun doar atât. La 
întrebarea mea dacă municipiul Craiova mai este sau nu mai este oraş martir, dl. city 
manager ne-a răspuns că nu mai este. Aş vrea, d-na primar, să ne spuneţi dvs. foarte clar 
dacă mai suntem sau nu mai suntem oraş martir pentru că este foarte important pentru 
asociaţiile de revoluţionari să ştie acest lucru şi pentru toţi craiovenii. Noi ne mândrim cu 
titlul de oraş martir al Revoluţiei Române. 

 O ultimă propunere pe care doresc să v-o fac în această şedinţă, începând cu prima 
şedinţă de consiliu, indiferent că este ordinară sau extraordinară, toate şedinţele să 
înceapă cu un moment solemn şi anume intonarea imnului naţional al României. Cred că 
acest moment ne va responsabiliza mai mult şi ne va ajuta să luăm decizii mai bune 
pentru Craiova. 

Dl. Pană: 
   Şi eu văd că se dau anumite dispoziţii, dar ăsta este respectul faţă de noi. Poate că 
plictisesc cu întrebările, dar, dat fiind faptul că cetăţenii m-au investit cu acest drept de a-
i reprezenta, voi merge până la capăt, chiar dacă plictisesc sau enervez anumite persoane. 
     Poate şi eu sunt în campanie electorală. Este adevărat că eu am discutat despre teatru 
în urmă cu o lună, atunci când era vorba de buget, nu era maestrul Boroghină aici ca să 
fac impresie. Dar nu despre asta vreau eu să discut acum şi despre cu totul altceva.  
      Stimate Domnule Preşedinte de şedinţă, Stimată Doamna Primar, Domnilor colegi, 
am de pus două întrebări, dar pentru asta vă rog să aveţi puţină răbdare, să vă şi explic. 
Preţul gigacaloriei, mărit în 2015, în facturile emise pentru perioada 1 – 31 decembrie 
2015, preţul unitar pe gigacalorie, fără TVA, era de 177,82 de lei. 
     Gigacaloria s-a scumpit de la 1 ianuarie 2015, printr-o hotărâre a Consiliului Local, de 
la 256,43 lei la preţul de astăzi de 262,27 lei. Măsura a fost luată din cauză că preţul 
agentului termic primar, livrat de Complexul Energetic Oltenia (CEO) SA către SC 
Termo Craiova SRL, a crescut cu 5,8%. 
     COSTURILE - Până la 1 ianuarie 2016, preţul de 262 de lei era compus din 
următoarele costuri: Un preţ de 124,71 lei fără TVA facturat de CEO către Termo şi 
tariful de distribuţie al Termo de 86,8 lei fără TVA.  
     În sume cu TVA inclusă,CEO factura gigacaloria cu 154,64 lei, iar Termo cu 107,6 
lei. 
      În urma unor negocieri care au avut loc între cei doi furnizori, CEO a fost de acord, 
printr-un act adiţional, să ajute Termo şi să reducă preţul facturat la 120,83 lei fără 
TVA,ceea ce înseamnă un preţ total de 144, 99 lei, cu zece lei mai puţin. 
     În condiţiile în care Complexul Energetic Oltenia, furnizorul său de materie primă, a 
redus preţul de bază facturat către Termo, acesta nu a scăzut preţul, ci s-a folosit de 
reducerea TVA pentru a creşte tariful de distribuţie, în loc de 86,8 lei, preţul calculat de 
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Termo este de 97,73 lei fără TVA,adică 117,28 lei, cu zece lei mai mult pe gigacalorie 
decât vechiul preţ de 107,6 lei. 
     Prin această manevră, Termo a câştigat dintr-un foc 20 de lei pe gigacalorie: zece lei 
reducerea de la CEO şi încă zece lei preţ mărit pentru distribuţie. 
     În acest fel, societatea de termoficare câştigă de pe urma CEO şi de pe cea a 
craiovenilor, care, în loc să beneficieze de scăderea TVA, vor plăti acelaşi preţ la 
gigacalorie. 
     Plecând de la Hotărârea de Consiliu Local  nr. 53 din 2 februarie, în facturile emise, 
de exemplu, pe 15 februarie aferente perioadei 1-31 ianuarie 2016, Termo a trecut un 
preţ unitar pe gigacalorie, fără TVA, de 183,75 lei. 
     În documentaţia care a stat la baza aprobării Hotărârii nr. 53, există o solicitare din 
partea societăţii TERMO privind aplicarea noului tarif începând cu 1 ianuarie 2016. 
     Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală spune, la articolul 49 că o 
hotărâre de consiliu produce efecte după aprobarea ei. „Hotărârile cu caracter normativ 
devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele 
individuale, de la data comunicării”, spune alineatul 1. „Aducerea la cunoştinţă publică a 
hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de cinci zile de la data comunicării 
oficiale către prefect”, concluzionează alineatul 2. 
     Prin Hotărârea nr. 53 s-au aprobat mai multe lucruri: un tarif de 262,27 lei/Gcal, 
inclusiv TVA la energia termică distribuită prin punctele termice pentru populaţie şi 
agenţii economici, un tarif de 220,5 lei/Gcal, inclusiv TVA facturat populaţiei şi un tarif 
de 117,28 lei/Gcal, inclusiv TVA perceput de SC Termo Craiova SRL pentru distribuirea 
şi furnizarea energiei termice. 
     Hotărârea mai spune că, oricare ar fi preţul gigacaloriei, populaţia va plăti 220,5 lei. 
Diferenţa reprezintă subvenţii pe care le suportă primăria. 
     Întrebări  
1 – Se află, TERMO, în faţa unei posibile încălcări a legii prin facturarea retroactivă a 
gigacaloriilor furnizate în luna ianuarie la preţurile stabilite în luna februarie? 
2 - Faptul că nu a crescut preţul gigacaloriei către populaţie în ultimii ani, cine a suportat 
toate influenţele financiare şi cum se justifică acestea? 
     Este bine că am ieşit din faliment dar trebuie să spunem că începând cu această lună, 
SC Termo trebuie să plătească suma de 4.948.948 lei rata lunară către cei 18 creditori. 
Noi la ora actuală prin acest plan de organizare nu facem decât să eliminăm efectele care 
sunt la ora actuală. Noi nu eliminăm cauzele. Şi revin la întrebările mele. Singurele care 
pot rezolva această chestiune, o să mă zbat cu ele şi o să mă duc până nu ştiu unde, în 
sensul că, revin, nu depinde de consiliul local, dar trebuie să facem şi noi propuneri. 
Această contorizare pe orizontală şi tot revin la această chestiune şi preluarea lui Termo 
de către un puternic agent sau societate comercială aşa cum este în alte părţi. Atunci vom 
înlătura şi cauzele, nu numai efectele. 
     Dl. Badea: 
     Acesta este respectul pe care îl arată consilierii faţă de problemele craiovenilor şi ale 
Craiovei. Când am spus că avem unul dintre cele mai slabe consilii locale, mulţi s-au 
supărat pe mine. Uitaţi şi dvs. Foarte bine. Vă mulţumesc că aţi rămas dvs. să ne daţi 
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răspunsul. Măcar un minim de respect faţă de dvs. ar trebui să aibă şi ceilalţi. Păcat şi 
ruşine. 
     D-na Primar: 
     Probabil că nu sunt interesaţi de întrebările dvs. În ceea ce priveşte festivalul 
Shakespeare şi premiul „Euorpa pentru teatru” într-adevăr este poate cel mai mare 
eveniment care se întâmplă în Craiova în ultimii 25 de ani. Şi atât în ceea ce priveşte 
valoarea festivalului Shakespeare care de la an la an a tot crescut şi asta şi pentru că a 
avut susţinerea consiliului local, dar şi pentru ceea ce am reuşit să aducem anul acesta 
„Europa pentru teatru” care este, aşa cum se exprima dl. Boroghină, Oscarul teatrului, un 
premiu pentru care se bat capitale europene să-l aducă în teatrele lor şi nu au reuşit până 
acum, iar la Craiova se întâmplă acest lucru. Mulţumim şi noi maestrului pentru că a 
făcut posibil să se întâmple asta la Craiova şi demonstrăm încă o dată că rămânem 
capitala culturală a României, cel puţin. 
     În ceea ce priveşte micropoliclinica din Brazdă, vom lua măsuri. Vreau să vă aduc 
aminte că în ultimii ani s-au investit 10 milioane de euro în spitalele craiovene, care nu 
sunt reabilitate doar pe dinafară cum s-a sugerat aici şi dimpotrivă, am început cu 
interiorul şi am lăsat gardul, ca să zic aşa, la final. Am mai îneput reabilitarea de 
policlinici şi aici îmi vine în minte Craioviţa, de exemplu, dar s-au făcut prin sponsorizări 
până acum. 
      Vizita în Afganistan, sper că nu mă luaţi şi pe mine în Afganistan, eu mai am nişte 
treburi pe aici de rezolvat, dar dacă vor consilierii noştri să vă însoţească acolo, de ce nu? 
     În ceea ce priveşte proiectele finalizate sau nefinalizate, cu siguranţă se vor termina 
până la data de 30 iunie când este termen final ca să fie puse în operă, dar altfel, dacă aţi 
avut curiozitatea să treceţi prin şantierele craiovene, aţi observat că s-a lucrat în forţă şi 
se lucrează în continuare. Nu trebuie să uităm că suntem oraşul din România care a reuşit 
să acceseze cei mai mulţi bani pe proiectele europene, suntem pe primul loc între polii de 
dezvoltare ai României şi blocaj la proiecte similare cum sunt cele cu blocurile, de 
exemplu, cu reabilitarea termică, sunt în absolut toate oraşele ţării. 
     În ceea ce priveşte modificările legislaţiei pentru revoluţionari, într-adevăr s-au făcut 
foarte multe modificări în ultimele luni. Oraşul Craiova este oraş cu merite deosebite, 
recunoscut, iar în ceea ce priveşte imnul, care să se intoneze la începutul fiecărei şedinţe, 
eu zic că aici trebuie să respectăm legea care prevede foarte clar că se intonează înaintea 
şedinţelor solemne.  
     Dl. Pană, înţeleg că nu vreţi niciun răspuns de la mine, aţi simţit doar nevoia să vă 
manifestaţi plenar în şedinţă de consiliu loca. Ce trebuie să reţinem însă, aici, este faptul 
că oraşul Craiova are un preţ sub media la gigacalorie pe România. Din anul 2012 nu s-a 
mai modificat. Iar în anul 2012, luna septembrie s-a modificat în jos, în sensul că a fost 
scăzut preţul cu aproximativ 10%. Ceea ce se întâmplă la termoficare ştiţi foarte bine că 
nu este deloc vina actualului consiliu local sau actualului executiv. Acolo sunt datorii 
preluate din vechea administraţie. Noi am încercat ca măcar plata facturilor să fie la zi în 
mandatul nostru, însă penalităţile care vin din spate, într-adevăr, au dus la această situaţie 
a regiei. Vă mulţumesc. 
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Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 25.02.2016. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
 
 
 
 
 
 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Mihai CILIBIU Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


