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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.10.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri întârzie (d-ra Predescu, dl. Radu Marin şi dl. 
Roşculete). Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Vă  supun atenţiei dvs. şi votului procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data 
de 18.10.2016 şi procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29.09.2016 şi de asemenea, 
controlul de legalitate pe hotărârile pronunţate astfel: pentru şedinţa ordinară din 
29.09.2016, hotărâri adoptate – 29 toate temeinice şi legale, şedinţa extraordinară din 
18.10.2016 – 1 hotărâre adoptată, temeinică şi legală.  Cine este pentru procesele verbale 
şi controlul de legalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Îl invit pe dl. consilier Dindirică Lucian să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
Prin dispozitia nr. 2338/21.10.2016, 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 27.10.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Câplea 

Doru. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova aferentă  primelor 9 luni ale anului 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile la 30.09.2016. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale 
anului 2016. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2016. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2016. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2016 – 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, 
constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale 
cuvenite bugetului local, de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local al municipiului Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2016. 

16. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova cu LETS SKATES S.R.L., 
în vederea amenajării unui patinoar artificial în Piaţa “Mihai Viteazul”. 

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea 
locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece, 
01.11.2016-31.03.2017. 

20. 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 noiembrie 2016. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul 
local în baza Legii nr.34/1998. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a 
cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, în baza Legii nr.34/1998.  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2015. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate 
închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în 
municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2017 şi respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2017. 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Water Park-
Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitrescu Dalila. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros 
nr.2P/2016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 

30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în 
domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Spitalului Clinic ,,Victor 
Babeş” Craiova, a unor bunuri, pentru  scoaterea din funcţiune, în vederea demolării. 

31.  Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea 
termenului prevăzut în art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013.                                                   

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 
2016-2017. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în 
gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare urbanistică şi funcţională privind zonă locuinţe şi servicii generat de 
construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de servicii, spaţiu 
comercial şi restaurant, în municipiul Craiova, zona str.Amaradia, nr.90. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
supraetajarea unui imobil existent, cu regim de înălţime D+P+4E, la D+P+6E-7, 8 
retrase, din municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.18B. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.10.2016                                                         4                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Vă supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi. 
 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Câplea 
Doru. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova aferentă  primelor 9 luni ale anului 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile la 30.09.2016. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale 
anului 2016. 

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

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2016. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2016. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2016 – 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la 
plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale cuvenite bugetului local, de către persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabili ai bugetului local al municipiului Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2016. 

16. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova cu LETS SKATES 
S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar artificial în Piaţa “Mihai Viteazul”. 
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2016. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul 
rece, 01.11.2016-31.03.2017. 

20. 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 noiembrie 2016. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a 
cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al 
anului 2015. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate 
închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în 
municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2017 şi respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 
2017. 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Water 
Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitrescu Dalila. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros 
nr.2P/2016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 

30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, 
în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Spitalului Clinic 
,,Victor Babeş” Craiova, a unor bunuri, pentru  scoaterea din funcţiune, în vederea 
demolării. 
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31.  Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea 
termenului prevăzut în art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013.                                                   

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2016-2017. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în 
gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare urbanistică şi funcţională privind zonă locuinţe şi servicii generat de 
construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de servicii, 
spaţiu comercial şi restaurant, în municipiul Craiova, zona str.Amaradia, nr.90. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
supraetajarea unui imobil existent, cu regim de înălţime D+P+4E, la D+P+6E-7, 8 
retrase, din municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.18B. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. 

Câplea Doru. 
Dl. Preşedinte: 
Dau cuvântul d-lui Beţiu să ne spună rezultatele comisiei de validare. 
Dl. Consilier Beţiu: 

      În urma analizei documentelor depuse de către Partidul Naţional Liberal, în urma 
demisiei d-lui Pavel Badea, comisia de numărare şi validare a analizat dosarul pentru 
validarea d-lui Câplea Doru şi consideră că a întrunit toate condiţiile în vederea supunerii 
la vot către consiliul local. Înaintăm către consiliul local validarea mandatului d-lui 
Câplea Doru. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot validarea mandatului d-lui Câplea Doru. Cine este pentru? 
Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, al dlui Câplea Doru, următorul supleant de pe lista electorală a 
Partidului Naţional Liberal-filiala Dolj, la alegerile autorităţilor administraţiei 
publice locale din anul 2016.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la 
stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
      Dl. Secretar Mischianu: 
      Cu permisiunea dvs., o să-l invit pe dl. Câplea să depună jurământul prevăzut de art. 
7 din Legea 391/2004. 
       Dl. Consilier Câplea Doru: 

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova aferentă  primelor 9 luni ale anului 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

primele 9 luni ale anului 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile la 30.09.2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

30.09.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni 
ale anului 2016. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2016, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

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

Dl. Consilier Local Vasile: 
Îmi pare rău că nu este şi d-na Primar alături de noi la această şedinţă. Consilierii 

Partidului Naţional Liberal nu vor vota această rectificare de buget. Este un buget amețit, 
incoerent și total împotriva așteptărilor craiovenilor. Uite că astăzi vedem că foarte multe 
promisiuni ale d-nei primar au fost doar praf în ochi pentru cetăţeni. Astăzi vedem cum 
se ucid proiecte pe care dânsa le-a prezentat cu foarte mult tam-tam în presă și aici mă 
pot  referi la Colegiul «Carol I», mă pot referi la stadionul mic de atletism, la autobuze, 
inclusiv la PUG. După ce am făcut tot acest tam-tam în care doamna primar ne-a 
prezentat cărucioare de la supermarket cu documente făcute pentru Colegiul «Carol I», 
uite că astăzi noi luăm de la Carol I 212.000 de lei din banii prevăzuți pentru proiectul 
tehnic. Asta ca să ştie toţi craiovenii, să ştie toată lumea ce se întâmplă în oraşul nostru. 
Promitem că reabilităm Colegiul Carol I însă noi astăzi luăm banii de la realizarea 
proiectului tehnic. La fel, marele tam-tam care s-a făcut luna trecută când am aprobat 
bani pentru autobuze, acum luăm banii de la autobuze. Este păcat. Am înşelat efectiv 
aşteptările părinţilor, bunicilor, copiilor noştri care necesită un mijloc de transport în 
comun mult mai modern în oraşul nostru. De asemeni, ceea ce este foarte trist la această 
rectificare de buget, este că deşi de cinci ani de când d-na Primar conduce această 
primărie, ne promite că va face ceva în sensul realizării Planului Urbanistic General, 
astăzi luăm banii de acolo. Astăzi luăm cei 95.000 de lei de acolo. Nu mai vorbim de 
stadionul mic de fotbal pe care nu înţeleg chiar de ce îi luăm banii şi de ce îl oprim. Noi, 
consiliul local, am votat, s-a făcut o licitaţie, aşteptam să se finalizeze această investiţie 
anul acesta. În consecinţă, repet, consilierii PNL vor vota împotriva acestui buget efectiv 
incoerent şi plin de praf în ochi pentru craioveni. Vă mulţumesc.  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Vă mulţumesc, dl. Preşedinte. Colegul meu a spus mare parte din lucrurile care 

trebuiau spuse legat de acest punct. Mie nu-mi rămâne decât să constat cu amărăciune 
faptul că se confirmă ceea ce spuneam în şedinţa când am adoptzat bugetul pe anul 2016, 
că este un buget făcut la repezeală, pe genunchi, un buget de campanie, electoral. Acest 
lucru este atât de negativ pentru Craiova şi pentru craioveni şi pentru mine dovedeşte o 
lipsă de consecvenţă, o lipsă de transparenţă chiar şi, poate mai mult decât atât, o lipsă de 
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experienţă în gestionarea unor bugete mari cum este bugetul unui municipiu de 300 mii 
de locuitori. Cred că este necesară o experienţă anterioară să gestionăm bugete mai mici 
ca să putem la un moment dat să gestionăm bugete mai mari, altfel nu-mi explic atâtea 
stângăcii în modul în care a fost executat bugetul pe anul 2016. Cu toate aceste 
modificări de sume, luăm banii dintr-o parte, îi dăm în altă parte, la începutul anului 
gândim într-un fel, la mijlocul anului gândim altfel şi la afârşitul anului total diferit. Atât 
am avut de spus. Vă mulţumesc.  

Dl. Preşedinte: 
Deşi ştiţi că ni s-a explicat ieri în comisie că majoritatea sumelor care se mută 

dintr-o parte într-alta sunt economii în urma licitaţiilor de-a lungul anului, am să o rog pe 
d-na Ştefan să vă mai spună încă o dată şi pentru cei care nu au fost în comisii.  

D-na director Ştefan: 
Suntem obligaţi a reanaliza lista de investiţii şi acolo unde se constată că nu se pot 

realiza investiţiile până la sfârşitul anului, ordonatorul principal de credite trebuie să facă 
intervenţie să acopere ceea ce este necesar la alte proiecte. Deci este imperativ. 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Resping categoric afirmaţiile potrivit cărora nu a fost gestionată corect execuţia 

bugatară. Dacă acceptăm ideea că bugetul este un organism viu astăzi nu facem altceva 
decât redistribuim hrana în plus la unele capitole spre alte capitole care au nevoie şi 
aceasta înseamnă gestionarea bugetului şi nu invers. Predictibilitatea unui buget depinde 
foarte mult de vectori externi în proporţie de peste 50%. Cei 50% ai noştri ni i-am făcut 
data trecută. De aceea, trebuie să acceptăm că bugetul este un organism viu şi ori de câte 
ori este nevoie pentru a-l echilibra, facem acest lucru. Luăm de unde nu este nevoie, nu 
mai este nevoie datorită stadiului fizic în acest moment şi mutăm acolo unde este nevoie. 
Mulţumesc.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu suntem mulţumiţi de răspunsul executivului care ne-a spus că mută aceste 

sume că nu au fost în stare să-i cheltuiască. Dvs. ştiţi de ce nu am fost în stare să facem 
proiectul tehnic pentru Colegiul Carol I? 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2016, după cum urmează: 

- venituri în sumă de 604.145,00 mii lei, 
     - cheltuieli în sumă de 612.664,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1-12 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 18 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu). 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) total venituri  - 72.268,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

71.995,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 273,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 73.182,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 72.861,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 321,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2016. 

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 51.460,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 50.104,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.356,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 53.387,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 52.031,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.356,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
- total venituri  - 41.050,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
40.175,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 875,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 41.102,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 40.227,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 875,00 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.45/2016. 

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri –10.412,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –10.412,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2016. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
- Total venituri – 8.040,00 mii lei (8.015,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 25,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 8.040,00 mii lei (8.015,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 25,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             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.48/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deşi la punctul anterior mi-aţi tăiat cuvântul în mod abuziv, profit de ocazie să vă 

spun, ca să înţeleagă toată lumea de ce nu am fost în stare să cheltuim banii. Vă dau un 
singur exemplu.  

Pentru Colegiul «Carol I», pentru realizarea proiectului tehnic, noi avem contract 
cu o firmă, HACHIKO DESIGN, care ne-a transmis că nu are suficienți subcontractanţi 
ca să realizeze proiectul tehnic, proiect de importanţă maximă pentru Craiova și ne-au 
spus că undeva la anul va rezolva. Am ajuns în asemenea hal, noi, Primăria Craiova, 
încât să nu avem cu cine să facem un proiect tehnic, să avem banii bugetați pentru 
proiectul tehnic pentru reabilitarea Colegiului Carol I  și asta să o lăsăm undeva în aer 
pentru la anul? Cumpărăm camere video pentru Colegiul «Carol I» prin acest buget, dar 
Colegiul Carol I cade pe noi. Îmi pare rău că doamna primar nu este în sală, dar după 
câte am văzut, mare parte din executiv, din cei importanţi, se retrag către parlament. Sper 
să nu influenţeze bunul mers al primăriei în următoarele luni, având în vedere că d-na 
primar  este șefă de campanie la Partidul Social Democrat. În consecinţă, vom vota 
împotriva acestui buget care este incoerent şi este total împotriva intereselor cetăţenilor 
Craiovei. 

Dl. Viceprimar Genoiu: 
Vreau să clarificăm puţin această problemă a bugetului.  Aşa cum a spus şi d-na 

director Lucia Ştefan, sunt două categorii de cheltuieli care intră pe economii şi ele sunt 
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următoarele: este o categorie de cheltuieli care sunt economii la diverse proceduri care au 
avut loc, proceduri încheiate, proceduri care s-au desfăşurat  în urma achizițiilor, sau 
creat economii, care economii sunt prinse în buget şi sunt redirijate spre alte cheltuieli. A 
doua categorie reprezintă cheltuieli care sunt în curs de derulare, proceduri care sunt în 
diverse stadii, atât pe parte de achiziție, cât și pe parte de execuţie de lucrări, care nu 
înseamnă că ele nu vor fi executate, dar care nu se vor realiza până la sfârşitul anului, sau 
nu se vor finaliza şi în această situaţie sumele se transferă în anul următor. Vreau să 
specific în privinţa stadionului, suma care se ia din bugetul stadionului de atletism este 
suma care vine peste valoarea devizului estimativ prezentat de firma de construcții. Ceea 
ce v-a prezentat d-na director Nuţă în şedinţa anterioară vis a vis de eventuala 
transformare a stadionului de atletism în stadion din clasa V în clasa III face subiectul 
altei discuţii. La ora asta suma pe care dânsa o distribuie din buget înspre alte cheltuieli 
este surplus faţă de stadiul lucrărilor estimate până la sfârşitul anului 2016. Acelaşi lucru 
este şi la autorbuze, acel surplus din autobuzele care nu se mai cumpără anul acesta, dar 
nu înseamnă că ele nu se vor mai cumpăra. Şi acest contract se va finaliza numai că nu se 
va finaliza în anul ăsta ci se va finaliza în perioada imediat următoare a anului următor în 
sensul de a nu se bloca sumele din riscul care există ca să nu fie încheiate operaţiunile 
până la sfârşitul anului. În acest sens, ele sunt transferate în anul următor pentru a nu 
exista niciun procent de risc de a se bloca la sfârşitul anului. Asta este ideea de 
transformare a bugetului.    

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri – 770.442,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 782.982,00 mii lei, 

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

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului 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 ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 

2016, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, îşi încetează efectele Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2016. 
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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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2016 – 2017. 
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 cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2016-
2017, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

a) 1029 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 
lei; 
b) 1378 burse de merit, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor din 
învăţământul primar, în cuantum de 75 lei; 
c) 2067 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor din 
învăţământul primar,  în cuantum de 55 lei; 
 d) 4116 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial, şi 50 lei pentru elevii din învăţământul 
liceal, din care: 
         - burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate 
de către unităţile de învăţământ); 
        - burse pentru persoane defavorizate . 

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor care 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor 
şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor 
sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile 
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri 
la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale cuvenite bugetului local, de către persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Diaconu: 

       Partidul Naţional Liberal este pentru. Este foarte bine ce faceţi însă trebuie să facem 
acelaşi lucru şi pentru firmele craiovene. Ştim foarte bine că sunt cei mai mari 
contribuabili la bugetul local şi este normal să-i ajutăm şi pe ei.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă procedura de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de 

majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului 
local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local 
al Municipiului Craiova, prevăzută în anexa  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederile procedurii aprobate la art.1, se aplică de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, până la data de 30.06.2017. 

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 31.10.2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

Craiova-dna.Cristina Mădălina Creţu, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
31.10.2016, ordinea de zi cu privire la aprobarea înfiinţării unor puncte de lucru 
ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. 
Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la lucrările Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se 
împuterniceşte dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea 
de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., dna.Cristina Mădălina Creţu şi dl.Glăvan Alin 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 asocierea municipiului Craiova cu LETS SKATES 
S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar artificial în Piaţa “Mihai Viteazul”. 
Dl. Consilier Local Sirop: 

       Mă bucur că Primăria Craiova înţelege să sprijine antreprenorii. O zic cu ghilimelele 
de rigoare, sau micii întreprinzători la început de drum. Mărturisesc că am avut 
curiozitatea să verific şi data înfiinţării acestei firme şi am aflat din documente publice că 
firma aceasta Lets  Skates SRL căreia noi îi încredinţăm o bună bucată din centrul 
Craiovei, a fost înfiinţată în luna septembrie 2016. Apoi nu am avut cum să nu am semne 
de întrebare. Adresez executivului această întrebare. Cum? Pe ce criterii a fost 
selecţionată această firmă, mai ales că a fost precizat că solicităm o firmă cu experienţă 
în domeniu. O firmă nou înfiinţată cu activitate 0 nu mi se pare că are vreo experienţă, 
expertiză în domeniul acesta decât nu cumva să fie adevărate afirmaţiile pe care le-am 
citit eu prin presă şi eu nu mă îndoiesc niciodată, de fapt, de ce scrie Gazeta de Sud că 
acolo am citit o detaliere a acestor încurcături administrative cu câte o firmă înfiinţată în 
fiecare an care în mod curios de fiecare dată primeşte prin atribuire fără licitaţie, după 
cum ziceam, un teren la km 0 al oraşului din care face nişte profituri bunicele apoi se 
retrage şi nu mai are aproape nicio activitate. Deci adresez executivului această întrebare, 
cum aţi selectat tocmai această firmă care are un nume interesnat aşa, cu gheaţă, cu 
patine. Dacă studiem numele firmelor din ultimii patru ani, într-adevăr le recomandă 
aceste nume ca având experienţă pe fiecare firmă în parte, dar haideţi să fim pragmatici 
şi realişti şi chiar sunt curios ce răspunde executivul la această întrebare.  
     Dl. Viceprimar Genoiu: 
     Criteriile de selecţie a firmei şi felul în care s-a selectat firma sunt în atribuţiile 
departamentului Imagine. Nu ştiu dacă este cineva aici să ne dea explicaţii. Vis a vis de 
observaţiile pe care le-aţi făcut în decursul anilor, ştiu că s-a intervenit asupra acestor 
observaţii. S-a ţinut cont de ele în privinţa felului în care sunt repartizate obligaţiile, în 
privinţa modului în care este plătită energia electrică precum şi apa care se consumă. Ele 
s-au lămurit la vremea respectivă, s-au atribuit în sarcină prestatorului şi din câte 
informaţii am eu la ora aceasta, se pare că a fost singura ofertă şi singura solicitare de a 
pune la dispoziţia primăriei un astfel de patinoar sub forma prezentată de Serviciul 
Imagine.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017. 
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Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi LETS SKATES S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2016 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2016. 

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

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

 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie 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 statului de funcţii al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 

Craiova, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/2016.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru 
sezonul rece, 01.11.2016-31.03.2017. 
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, la limita maximă prevăzută de Ordonanţa Guvernului 

nr.27/2013 şi Hotărârea Guvernului nr.778/2013, a compensării procentuale din 
bugetul local, cu titlu de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie 
termică, în completarea ajutorului acordat de la bugetul de stat, pentru perioada 
celor 5 luni, cuprinsă între 1 noiembrie a anului curent şi 31 martie a anului 
următor, după cum urmează: 

            - 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie   sau 
persoană singură este de până la 155 lei; 

          - 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau  
persoană singură este cuprins între 155,1 lei si 210 lei; 

           -  20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau  
persoană singură este cuprins între 210,1 si 260 lei; 

            - 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau  
persoană singură este cuprins între 260,1 lei si 310 lei; 

            - 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau    
persoană singură este cuprins între 310,1 lei si 355 lei; 

            - 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
               persoană singură este cuprins între 355,1 lei si 425 lei; 
            - 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
               persoană singură este cuprins între 425,1 lei si 480 lei; 
            - 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
               persoană singură este cuprins între 480,1 lei si 540 lei; 
            - 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
               persoană singură este cuprins între 540,1 lei si 615 lei; 
            - 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
               persoană singură este cuprins între 615,1 lei si 786 lei; 

        - 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este            
cuprins între 786,1 lei si 1.082 lei. 

Art.2. Valoarea ajutorului maxim lunar nu va depăsi consumul efectiv. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îsi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
          Municipiului Craiova nr.361/2015. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
          Administraţie Publică si Asistenţă Socială si Direcţia Economico – Financiară 
           vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

20. 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 
noiembrie 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 noiembrie 2016, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în 
grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 
 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii octombrie 2016, 
către RAT S.R.L., se va face în baza decontului emis.  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 
Dl. Secretar Mischianu: 

       Aici avem nevoie de nominalizări din rândul dvs., 4 nominalizări dintre care unul să 
fie şi preşedintele acestei comisii. 
     Dl. Preşedinte: 
     Am să fac eu două propuneri din partea grupului de consilieri PSD, dl. profesor 
Dumitru Otovescu şi d-na Godinel. 
      Dl. Consilier Local Mănescu: 
      Propuneri din partea ALDE – dl. Calotă Firmilian. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Propuneri din partea PNL – dl. Câplea Doru. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Cu permisiunea dvs., procedura votului o facem deschisă fiind nominalizaţi toţi 
consilierii sau am pregătite şi buletine de vot, dacă doriţi. În mod normal fiind vot cu 
privire la persoană, se trece la vot secret. Dar aveţi posibilitatea să supuneţi la vot dacă 
facem vot deschis.  
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Dacă legea ne permite fără vot secret, fiindcă nu sunt discuţii suplimentare. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot să fie votaţi prin vot deschis cei patru membri ai consiliului local care 
vor face parte din această comisie. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     O singură precizare. În urma votului dvs. preşedintele acestei comisii este dl. profesor 
Otovescu, iar restul, d-na Godinel, dl. Calotă şi dl. Câplea sunt membri din partea 
consiliului local. Urmează reprezentanţii primarului municipiului Craiova, care deja îi 
aveţi în anexă la hotărârea prezentată. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii 
nr.34/1998, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă procedura de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare, în vederea 
acordării subvenţiilor din bugetul local, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru 
fiecare din criteriile de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul 
local, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi membrii comisiei va 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 categoriilor de servicii sociale, precum şi 
a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.  
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  categoriile de servicii sociale, precum şi  cheltuielile eligibile pentru 

subvenţionarea, în anul 2017, a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a 
căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II 
al anului 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2015, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  
Socială 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 aprobarea repartizării unor locuinţe sociale 
destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate. 
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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 stabilirea destinaţiei de locuinţă socială pentru 2 imobile  cu destinaţia 
de locuinţă, proprietate publică 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 completarea 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 completare cu locuinţele prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a 6 unităţi locative. 

Art.4.Se stabileşte chiria lunară, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1, 2 şi 6 din anexa nr.3 
la prezenta hotărâre. 

Art.6.Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.3, 4 şi 5 din anexa nr.3 la 
prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se anulează poziţiile 3 şi 9 din anexa 
nr.2 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2016. 

Art.8.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. 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2017 şi respectiv a 
sumelor cu titlu de recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe în anul 2017. 
Dl. Consilier Local Voicu: 

       Anul acesta noi am mai votat o modificare a chiriilor de la locuinţele sociale şi 
pentru tineri datorită unei modificări legislative prin care Guvernul Cioloş a hotărât să 
mărească cuantumul chiriilor pentru aceste categorii de locatari, de populaţie. Acum 
trebuie să votăm din nou o modificare la aceste chirii tot în plus datorită unei noi 
modificări legislative. Una din componentele acestor chirii este o cotă a autorităţii locale 
cuprinsă între 0,1 şi 1%. Vă propun să aprobăm proiectul de hotărâre cu cota minimă 
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astfel încât să nu mărim în mod nejustificat chiriile acestor cetăţeni. Deci propunerea 
mea este de cota minimă 0,1%.  
     Dl. Preşedinte: 
     Cine este pentru reducerea acestei cote la 0,1%. Votat cu unanimitate de voturi. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.l.  Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă 
pentru anul 2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau 
încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 
2015 şi care nu au expirat după această dată în cursul anului 2017, conform 
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 
2015 şi care vor expira în cursul anului 2017, cuantum aplicabil până la data 
expirării, precum şi cuantumul chiriei şi al sumelor reprezentând recuperarea 
investiţiei aplicabile acestor contracte de la data expirării şi până la sfârşitul 
anului 2017, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă cota de 0,1 %, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru 
tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2017. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere prevăzute la art.1-4 din prezenta hotărâre. 

Art.7. 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. 

 
 

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

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

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
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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. 

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Water 
Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul 
Craiova. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Consilierii Partidului Naţional Liberal vor vota împotriva acestui regulament. 

Considerăm că acest regulament nu are ca scop decât angajarea de personal de la diferite 
partide politice. Îmi pare rău că nu este d-na primar aici şi nu vreau răspunsuri de la 
viceprimari sau de la executiv, ci aș vrea răspuns de la dânsa. Răspunsurile pe care le-am 
solicitat să ni se dea în scris. Care este situaţia cu acest Water Park-ul. De ce s-a dat 
autorizaţie, de ce s-a anulat autorizaţia, este autorizaţie, nu este autorizaţie? În mod 
concret însă astăzi noi nu avem acest obiectiv pentru care dorim să facem acest 
regulament de funcţionare. Înțeleg că se doreşte a se face acest regulament pentru 
previzionarea veniturilor din anul 2017, însă așa cum executivul previzionează că vom 
avea în 2017 acest obiectiv, noi considerăm că nu-l vom avea. În consecinţă, lăsaţi că 
trebuie să facem acest regulament în momentul în care  vom avea o situație cu acest 
obiectiv. Acum este în aer. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Exact ceea ce îi mai trebuia Water Park-ului, un regulament. O surpriză generală 

pentru o construcție care nu mai are nici o autorizație, să-i facem regulament de 
funcţionare. Sunt convins că în spate sunt nişte interese care sunt străine de Craiova şi de 
craioveni şi poate mai mult de PSD care doreşte să facă, nu ştiu ce ar putea să facă acolo, 
angajări. Am înțeles că se pregătesc directori pentru Water Park, şi noi nu ştim nimic 
pentru că doamna primar ne informează despre stadioane inexistente, în schimb nu ne 
informează despre  lucruri mult mai importante pentru noi cum ar fi situaţia actuală a 
Water Park-ului, situaţia celor două stadioane. Ca atare, nu văd de ce am vota un 
regulament pentru o instituţie inexistentă.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu se poate aproba acest regulament în condiţiile în care s-a oprit încă o dată 

finanţarea. În şedinţa de data trecută s-a aprobat oprirea finanţării şi mutarea acestor bani 
la alte obiective şi nu avem cum să aprobăm un regulament la ceva ce nu există 
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momentan, nu are autorizaţie de construcţie. În consecinţă, vă rugăm frumos să vă mai 
gândiţi încă o dată la această aprobare. Vă mulţumim foarte mult.  

Dl. Viceprimar Genoiu: 
Eu v-aş propune să depăşim puţin nivelul politizării acestui obiectiv şi să-l 

discutăm spre binele comunităţii şi spre binele oraşului. Ştiţi foarte bine că la obiectivul 
Water Park există o anchetă a DNA, anchetă care nu privește primăria, consiliul local, ci 
firmele care au lucrat la acest obiectiv. Faţă de această anchetă niciodată DNA nu a 
solicitat, nu a transmis sub o formă sau alta sistarea proiectului, nefinalizarea lui sau 
neducerea la capăt a acestui Water Park. Ba dimpotrivă, de câte ori au fost solicitate 
documente dintre cele care au fost ridicate, au fost puse la dispoziție cu celeritate atunci 
când cineva din corpul tehnic al proiectanţilor sau al diriginţilor de şantier le-au solicitat. 
Autorizația de construcție care a fost anulată și care la ora asta se află în procedură de 
reautorizare este datorată schimbării legislației în materie de ISU, schimbare de legislaţie 
care s-a făcut, ştiţi foarte bine, imediat după luna octombrie 2015, odată cu incidentul 
nefericit de la Clubul Colectiv din Bucureşti.  

Această schimbare de legislaţie prevede ca atunci când obiectivul în construcţie 
are un număr destul de ridicat de dispoziții de șantier, proiectul care a fost supus avizării 
avizului ISU  să fie refăcut, adică acele dispoziții de șantier să nu vină în mod 
suplimentar peste proiect, ci să se refacă proiectul în acest sens. Asta ce înseamnă? Că 
autorizația care a fost eliberată la vremea respectivă şi mă refer la martie 2016 şi care 
prevedea schimbare de temă în timpul execuției, în sensul de a introduce acele dispoziții 
de șantier, se transformă în autorizație de construcție de intrare în legalitate. Vreau să fie 
foarte clar şi foarte explicit pentru toată lumea. Toate lucrările s-au executat în mod 
avizat, cu dispoziții de șantier. Forma de prindere a acestei dispoziţii de şantier este cu 
totul şi cu totul alta. Ce înseamnă această autorizaţie de intrare în legalitate? Această 
autorizația de intrare în legalitate, aşa cum bine ştiţi de la toate celelelalte intrări în 
legalitate, înseamnă această expertiză ISU, care, v-am spus, este conform schimbărilor 
legislative, dar și o expertiză a structurilor de rezistență, structuri de rezistenţă care au 
făcut obiectul a ceea ce v-am spus iniţial, anchetei DNA. Cu această ocazie, obiectivul, 
în momentul în care el va fi recepționat, va avea și aviz ISU, și va avea şi o expertiză a 
faptului că ceea ce s-a lucrat este avizat de un expert tehnic şi corespunde legislației şi 
calculelor de rezistenţă. Aşa cum bine aţi spus, există un risc ca aceste obiective să fie 
netrecute de expertiza tehnică, există acel risc ca ceea ce s-a întâmplat şi ceea ce este 
anchetat în privinţa construcţiilor, să fi afectat structura de rezistenţă şi expertiza care se 
află în curs  să constate că clădirea să nu mai fie sigură. Există, dar nu asta ne dorim. Ba 
mai mult decât atât, expertul care face expertiza, are obligația în afară de a descoperi 
orice viciu, orice risc care ar putea exista la structura clădirilor, să indice și măsurile de 
remediere a lor. Asta ne duce la gândul că indiferent ce ar fi, obiectivul se va finaliza, 
mai ales că la ora aceasta, şi o s-o rog pe d-na Adriana Câmpeanu, responsabila, 
managerul general al acestui proiect, să ne spună câteva cuvinte despre stadiul acestor 
lucrări. Ceea ce pot eu să vă spun despre autorizaţie. Acele lucrări care au fost autorizate 
în autorizaţie din martie 2016 care au fost anulate, sunt reautorizate în acest moment, dar 
numai cu nişte expertize la bază. Lucrările sunt în stadiul următor: certificatul de 
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urbanism a fost eliberat, acolo s-au specificat toate avizele şi toate expertizele care 
trebuie puse la baza autorizaţiei de construcţie, sunt în derulare aceste expertize. Nu se 
poate interveni şi nu poate interveni nimeni asupra lor pentru că o expertiză de acest fel 
este foarte complicată şi foarte responsabilă şi din momentul acesta timpul în care se face 
expertiza chiar nu mai contează. Contează seriozitatea ei. Este singurul lucru care 
contează: seriozitatea acestor expertize pentru că mai mult decât siguranţa obiectivului, a 
cetăţenilor, nu cred că interesează pe nimeni mai mult. O rog pe d-na Adriana Câmpeanu 
să ne spună efectiv ce mai este de făcut la acest obiectiv în momentul de faţă.  

D-na Director Adriana Câmpeanu: 
Sunt manager la proiectul Water Park şi vreau să vă anunţ că la ora actuală Water 

Park este executat peste 99%. În această perioadă lucrările sunt sistate, nu se fac decât 
probe la tot ce înseamnă instalaţii: apă, canalizare, instalaţii electrice, termice. Deci nu se 
pun în funcţiune decât instalaţiile. De execuţie nu se mai execută nimic. Sunt peste 99% 
lucrări executate. Aş dori ca domnii consilieri dacă doresc să meargă acum, după şedinţă 
cu mine să le prezint Water Park-ul, să vadă stadiul lor de execuţie. Urmează ca după ce 
se întocmeşte documentaţia de autorizaţie de construire, se depune în primărie şi în 
momentul când va fi eliberată autorizaţia de construire, se va întocmi recepţia la lucrare. 
Faptul că regulamentul de funcţionare a fost propus în luna aceasta, a fost pentru a putea 
fi şi validat de Prefectură, urmând ca după 1 ianuarie Water Park să fie funcţional, după 
ce se scot nişte autorizaţii de funcţionare, şi mă refer la autorizaţii de la sănătate publică, 
de la poliţie, având în vedere că Water Park este situat într-o zonă de risc în ceea ce 
priveşte infracţionalitatea şi autorizaţia de funcţionare de la pompieri. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Fără autorizaţie de construcţie, nu putem să scoatem nimic, nici de la Sanepid, nici 

de la Mediu, de nicăieri. 
Dl. Preşedinte: 
Tocmai ce vi s-a explicat că este în procedură de eliberare.  
Dl. Consilier Local Sirop: 
Nu ne-au convins explicaţiile executivului întrucât, cum a zis colegul Marian 

Vasile la începutul intervenţiei, noi nu suntem convinşi că acest proiect va fi dus la bun 
sfârşit. Ne luptăm cu acest proiect de ani buni şi tot timpul mai apare câte o surpriză, tot 
timpul mai apare câte o lipsă a autorizării, să aflu ieri din comisia de specialitate că 
autorizaţia lipseşte din luna martie a acestui an. În tot acest timp cum s-a lucrat acolo, pe 
dispoziţii de şantier. Din punctul meu de vedere este un proiect care nu oferă niciun gram 
de predictibilitate şi de seriozitate, adică noi nu suntem convinşi că acest proiect va fi 
finalizat, acum văd că avansăm noi termene, înainte de campania electorală discutam că 
angajăm salvamari şi că va fi gata în mai, o să ne scăldăm acolo, acum aflăm că va fi gata 
la 1 ianuarie 2017. Nu putem să votăm un regulament pentru un obiectiv care nu are nici 
măcar recepţia făcută, ce să mai vorbim de autorizaţie de funcţionare ş.a.m.d. Vă 
mulţumesc, vom vota împotrivă. 

Dl. Consilier Local Voicu: 
Nu putem să nu observăm că aici colegii de la PDL vopsiţi PNL sunt foarte 

îngrijoraţi de un proiect în derulare, acest regulament de funcţionare, dar nu au fost deloc 
îngrijoraţi de faptul că guvernul zero-crat Cioloş a mărit, a dublat sau chiar a triplat 
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chiriile pentru locuinţele sociale sau ANL, două categorii de cetăţeni foarte vulnerabile  
şi nu au avut absolut niciun punct de vedere. Cred că asta spune totul despre domniile 
voastre. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Aş ruga insistent colegii să nu mai facă politică, chiar dacă suntem în campanie 

electorală. D-lui Cioloş să-i mulţumească pentru banii de la stadionul Ion Oblemenco. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare Water Park-Complex de agrement acvatic 
în Parcul Tineretului din municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă taxele de funcţionare a Water Park-ului-Complex de agrement acvatic 
în Parcul Tineretului din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia 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 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38392/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Dumitrescu Dalila. 
Dl. Consilier Local Sirop: 

       Revenim la propunerea noastră care a fost reiterată de o doamnă din domeniu ieri, 
preşedinta Asocaiţiei Medicilor de Familie. După cum bine ştiţi, Partidul Naţional 
Liberal a insistat foarte mult pentru vânzarea acestor spaţii către toţi medicii care 
momentan sunt cu chirie şi doresc să treacă la o astfel de formă  de cooperare, pentru că 
o să vedeţi mai târziu un pic că o să solicite probabil îndreptăţit micşorarea chiriei sau, ca 
variantă, oamenii sunt dispuşi să-şi cumpere aceste spaţii. Eu zic că este o categorie 
socio-profesională de care cu toţii avem nevoie şi care merită încurajată în aceste 
demersuri iar pentru acest lucru am simţti nevoia să intervin la acest punct şi să readuc pe 
tapet această problemă a vânzării acestor spaţii.  
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Cu permisiunea dvs. datorită invitaţiei dvs. în comisia juridică şi comisia buget, 
reprezentantul acestei asociaţii a solicitat şi dvs. aţi încuviinţat analiza oportunităţii atât 
în ceea ce priveşte micşorarea redevenţei cât şi în ceea ce priveşte posibilitatea de 
vânzare către această categorie socio-profesională. Direcţia de resort, Direcţia 
Patrimoniu, va analiza şi va informa consiliul local, cu preponderenţă cele două comisii 
juridică şi buget finanţe. 
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Pentru că suntem la un punct de pe ordinea de zi legat de medicii de familiei, se pare 
că aici sunt şi alte probleme pe care ar trebui să le discutăm în consiliul local. Fără să 
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crească redevenţa Guvernul Cioloş, consiliul local al municipiului Craiova prin 
Hotărârea nr. 199/2016 este exact hotărârea pe care o contestă medicii de familie din 
Craiova pentru că li s-a mărit redevenţa de mai mult de douăzeci şi unu de ori. Mai mult 
decât atât, această hotărâre de consiliu local este nefuncţională, ea nu lucrează pentru că 
nu s-au obţinut de la medicii de familie semnătura pe actele adiţionale la contracte. Eu aş 
ruga pe d-na primar, în primul rând, să primească în audienţă şi noi, consiliul local, să 
regândim această hotărâre de consiliu local, să primească în audienţă pe d-na preşedintă a 
Asociaţiei Medicilor de Familiei, iar noi să schimbăm această hotărâre de consiliu local. 
     Dl. Preşedinte: 
     D-na primar chiar nu are nicio legătură cu aceste contracte de concesiune. Am 
ascultat-o pe d-na ieri în comisie la invitaţia dvs., a partidului dvs., am înţeles foarte bine, 
v-a spus dl. Mischianu deci cred că lucrurile sunt aproape rezolvate.  
     Supun la vot proiectul de pe ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitrescu Dalila, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitrescu Dalila, în sensul înlocuirii formei 
de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică Cabinet Medical Individual 
Dr. Dumitrescu Dalila, în persoană juridică S.C. Cabinet Medical Dr. Dumitrescu 
Dalila S.R.L.-D. 

Art.2. Se aprobă modificarea cuantumului redevenţei aferente, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2016. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  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.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Cabinet Medical Dr. 
Dumitrescu Dalila S.R.L.-D vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 Dl. Consilier Local Sirop şi d-na Consilier Local Ungureanu au părăsit lucrările 
şedinţei de consiliu local. Prezenţi în sală - 22 consilieri. 
 
 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu 

oneros nr.2P/2016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 
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 superficie cu titlu oneros nr.2P/05.01.2016 

încheiat între municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A., având ca obiect 
asigurarea dreptului de folosinţă asupra ternului în suprafaţă de 127,0 mp., situat 
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în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, în sensul înlocuirii 
părţii contractante S.C. Pan Group S.A., cu S.C. Pan Med S.R.L. 

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

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.216/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.Pan Group S.A. şi S.C. 
Pan 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. 
 
 
30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 

Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Spitalului 
Clinic ,,Victor Babeş” Craiova, a unor bunuri, pentru  scoaterea din funcţiune, 
în vederea demolării. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Spitalul Victor Babeş este unul dintre spitalele aflate în subordinea consiliului local. 

Eu am în mână o sesizare a d-neoi Drâgnei Ileana, fostă directoare la acest spital care se 
luptă în instanţă şi în final printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă câştigă nişte drepturi 
anterioare, din trecut. Spitalul Victor Babeş nu a pus în aplicare o hotărâre definitivă şi 
irevocabilă. În aceste condiţii, doamna ne anunţă că urmează să acţioneze în instanţă 
consiliul local. Eu cred că este bine să analizăm această situaţie şi să prevenim un alt 
proces în care să angajăm Primăria şi Consiliul Local Craiova. 

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

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunurilor date în administrare către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

Art.2. Se mandatează managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova să îndeplinească formalităţile legale 
de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. 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 inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.182/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, nr.208/2008 
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referitoare la darea în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova a unor bunuri proprietatea publică a 
municipiului Craiova. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
31.  Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru 

prelungirea termenului prevăzut în art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.1052/2013.  

      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Din păcate, suntem astăzi puși într-o situație extrem de rușinoasă. Astăzi suntem puşi 
să votăm prelungirea construcţiei cartierului chinezesc cu încă trei ani de zile. Vă daţi 
seama că şi noi, consilierii PNL, va trebui să votăm acest lucru. Practic, MapN ne-a dat 
nouă acest teren cu obligaţia de a construi nişte locuinţe pentru militari. Am avut un 
anumit termen de execuţie care acum a expirta. Suntem nevoiți, cu umilință, să cerem 
prelungirea acestui termen cu încă trei ani de zile. Nu ne-am onorat obligaţiile faţă de 
MapN, dar mai important, nu ne-am onorat obligaţiile faţă de cetăţenii Craiovei. Am 
ajuns într-o situaţie ruşinoasă atât noi, cât şi d-na primar. Este păcat că a ajuns în această 
situaţie ruşinoasă în care să-şi pună poza pe garduri şi să pună termen de finalizare 2016. 
După ce noi vom vota acest punct de pe ordinea de zi, vă rog de urgenţă, să schimbaţi de 
pe gardurile acestui cartier termenul de finalizare, pentru că astăzi îl prelungim cu trei 
ani. Să puneţi 2019. Mai mult decât atât, tot timpul când ajungi într-o situaţie limită şi 
eşti nevoit să iei o decizie care nu-ţi face plăcere, trebuie să analizezi de ce s-a ajuns 
acolo, ca să nu mai greşeşti pe viitor. Practic, Primăria Craiova a făcut acest contract cu 
firma chineză care timp de doi ani de zile trebuia să construiască aceste blocuri. 
Autorizaţia expiră în ianuarie peste câteva zeci de zile. Faptul că această firmă nu are 
capacitate tehnico-economică, am văzut toţi craiovenii. Şi 5-6 muncitori, dacă erau, când 
erau. În concluzie, pentru a nu mai ajunge din nou în această situaţie urşinoasă, noi 
trebuie să încheiem lucrările cu această firmă, pentru că nimeni nu ne garantează că dacă 
îi prelungim autorizaţia cu un an de zile vor realiza de 10 ori mai mult decât au realizat în  
doi ani şi riscăm să ajungem în aceeaşi situaţie. Propunerea noastră, a PNL, este să  
organizăm o nouă licitație, cu aceleași condiții pe care le-a avut şi firma chineză, dar să 
lotizăm cele 10-12 blocuri, să împărţim în 10-12 loturi, să oferim aceleaşi condiţii 
firmelor craiovene care se pot asocia, care pot participa singure. Trag acest semnal de 
alarmă, pentru că mai sunt câteva zeci de zile şi se prelungeşte sau nu autorizaţia de 
construcţie. Dacă prelungim autorizația de construcţie acestei firme care nu are 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.10.2016                                                         31                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

capacitatea şi nu este prima dată când o spun, riscăm să prelungim boala cu încă un an de 
zile. Repet, dacă este să cuantificăm, nu cred că s-a lucrat în doi ani de zile mai mult de 
10%. Nimic nu ne face să credem că următorul an vor realiza 90%. Haideţi, vă rog 
frumos să luăm o decizie în al treisprezecelea ceas astfel încât să băgăm să lucreze firme 
care au capacitatea tehnico-economică şi să lotizăm. Dacă din zece blocuri două sau trei 
firme nu reuşesc să se realizeze, este acceptabil. Suntem de râs. În consecinţă, vom vota 
acest proiect pentru că suntem puşi cu spatele la zid  să cerem amânarea către Guvernul 
României că nu am putut să ne onorăm promisiunile faţă de MapN, nu am reuşit să ne 
onorăm promisiunile faţă de craioveni şi vă rog de urgenţă pe garduri acolo, unde avem 
poza d-nei primar acoperită cu cearceaf alb şi scrie 2016 termen de realizare, să puneţi 
2019. 
      Dl. Viceprimar Genoiu: 
      Hotărârea de Guvern prin care s-a cedat terenul de la MapN către Primăria Craiova 
pentru construirea acestui cartier, a avut două termene: un termen pentru realizarea 
construcţiilor şi un termen pentru realizarea primelor 250 de locuinţe, care în mod 
prioritar trebuie să meargă spre angajaţii Ministerului Apărării Naţionale. Solicitarea de 
unificare a celor două termene în sensul de a reduce la nivelul de maxim pe care îl avea 
întregul cartier a venit din partea MapN şi asta votăm noi astăzi, termenul pentru cele 
250 de locuinţe. Ăsta este obiectul punctului 32 de pe ordinea de zi. Faţă de ceea ce a 
spus dl. consilier Vasile, nu putem să negăm faptul că firma chineză a avut și are niște 
probleme în sensul de a nu respecta termenul de finanțare, probleme în care s-a 
împotmolit în finanţarea acestui cartier, dar pe de altă parte, să nu uităm două lucruri: că 
firma chineză are o garanție depusă la Primăria Craiova substanțială care este în contul 
Primăriei Craiova și este la dispoziţia noastră pentru nefinalizarea acestui proiect şi, pe 
de altă parte contractul prevede că, dacă relaţia se încheie înainte de finalizarea 
construcţiilor, şi contractul se reziliază, tot ceea ce este construit în stadiul respectiv, în 
momentul în care se reziliază intră în patrimoniul primăriei.  Din acest moment noi 
trebuie să ne gândim foarte serios ce urmează. O scoatere la licitaţie în forma iniţială este 
aproape imposibilă pentru că iniţial a fost o licitaţie în privinţa concesionării unui teren. 
La ora aceasta, preluând construcţiile de la firma chineză, deja discutăm de construcţii, 
va trebui să găsim forma juridică, în situaţia în care firma nu aduce garanții suplimentare 
pentru finalizarea acestui proiect. Vis a vis de autorizaţia de construcţie, este şi asta o 
realitate, ea expiră în 26 ianuarie 2017. Probabil că o să solicite prelungirea ei, dar 
prelungirea sau neprelungirea autorizaţiei, este o problemă de urbanism. Nu poate fi 
influenţată de derularea contractului de concesiune. Sunt două lucruri care, juridic, se 
despart şi vor trebui analizate separat. O să le solicităm la solicitarea dvs.,  
departamentelor Patrimoniu, Urbanism, Juridic să analize cu maximă exigență acest 
contract pentru a nu mai avea niciun fel de risc în derularea lui. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se solicită Guvernului României, prelungirea termenului prevăzut la art.3 din 

Hotărârea Guvernului nr.1052/2013, cu maxim 3 ani, respectiv până la data 
15.01.2020, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, a unui 
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număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul 
imobilului prevazut la art.2 din actul normativ mai sus menţionat. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
                                       
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 

deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2016-2017. 
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 Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2016-2017, prevăzut în 
anexa (pag.1-65) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
     Art.l.Se aprobă tariful pentru funcţionarea minibuldoexcavatorului, marca JCB, în 

cuantum de 54,29 lei/oră de funcţionare şi 22,08 lei/oră de aşteptare. 
    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la 
aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare urbanistică şi funcţională privind zonă locuinţe şi servicii generat 
de construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de 
servicii, spaţiu comercial şi restaurant, în municipiul Craiova, zona 
str.Amaradia, nr.90. 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare urbanistică şi 

funcţională a zonei de locuinţe şi servicii generat de construirea unui imobil, cu 
regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de servicii, spaţiu comercial şi 
restaurant, în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.90, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

supraetajarea unui imobil existent, cu regim de înălţime D+P+4E, la D+P+6E-7, 
8 retrase, din municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.18B. 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la supraetajarea unui imobil existent, 

de la regim de înălţime D+P+4E, la D+P+6E-7, 8 retrase, în municipiul Craiova, 
str.Calea Severinului, nr.18B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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36. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Florescu: 

          Voi face mai puţine întrebări şi interpelări întrucât mă tem că până la 11 decembrie 
nu va avea timp doamna Primar să le şi rezolve, dar câteva se impun.  
 Ieri a fost în cmitirul Sineasca o activitate legată de Ziua Armatei Române. Din 
nou cimitirul Sineasca s-a transformat într-o autostradă. Am rugat-o pe d-na primar şi 
reiau această rugăminte, cu ocazia acestor manifestări să se închidă poarta cimitirului 
Sineasca şi fiecare reprezentant al oricăror instituţii consider că poate să se deplaseze pe 
picioare, pe jos, 2-300 de m. Nu vreau să spun mai mult. Este un lucru urât. Oamenii care 
se deplasează pe jos se uită chiorâş la cei care vin cu maşina până la locul unde trebuie să 
se desfăşoare ceremonialul.  
 Privind Ecosud sau scandalul gunoiului din Craiova. Eu, în calitate de consilier 
local, nu am ştitu absolut nimic până nu am citit în presă despre faptul că se desfăşoară 
nişte discuţii, despre faptul că se schimbă nişte documente între cele două instituţii, între 
Primăria Craiova şi Ecosud, că sunt probleme în derularea acestui contract. Rugăm să 
fim informaţi la timp atunci când există probleme de acest gen foarte importante pentru 
Craiova. 
 Pe Calea Bucureşti şi Calea Severinului stâlpii sunt plini de afişe. „Săpăm fântâni, 
puţuri, ş.a.m.d.” Rog persoanele care lucrează în compartimentul de specialitate, să facă 
o plimbare la pas şi în trei ore vor constata aceste lucruri şi sunt convins că vor lua nişte 
măsuri de curăţire a stâlpilor. Eventual, unde se impune, revopsire. 
 Procesele-verbale de la şedinţele anterioare pe care noi le aprobăm în şedinţa 
actuală, rog reprezentanţii primăriei să le afişeze pe site înainte de şedinţa din luna 
următoare. Cred că m-aşţi înţeles. Deci procesul-verbal de la şedinţa din septembrie să 
fie afişat înainte de şedinţa din luna octombrie. 
 O ultimă rugăminte: sesizez că şedinţele de consiliu local se desfăşoară aşa, pe 
repede înainte într-o mare viteză. Eu sunt convins că fiecare dintre consilierii locali este 
conştient de rolul, importanţa calităţii lui de consilier local şi uită pentru 2-3 ore atât cât 
este nevoie într-o lună pe funcţia pe care le are. Nu cred că există consilier local care are 
programul atât de ocupat încât ne grăbim. Şi poate ar fi bine să nu mai planificaţi şedinţe 
la partid în ziua în care sunt planificate şedinţele la consiliul local, să vă gândiţi dacă 
persoanele importante, primarul, viceprimarii pot să fie prezenţi la data la care 
planificăm şedinţele de consiliu local, convocăm şedinţele de consiliu local. Vă rog eu să 
reflectaţi puţin la toate aceste probleme că ele au importanţa lor chiar dacă avem tendinţa 
să le minimalizăm. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Mulţumesc colegilor care au rămas în sală, de obicei la acest punct se goleşte sala 
având în vedere dă d-na Primar nu este prezentă. Noi, consiliul local, am primit o 
informare de la Grupul de Acţiune Civică – Fundaţia Constantinescu referitoare la 
obiectivele nucleare de la Koslodui. Acest grup de acţiune civică a strâns un număr de 
semnături în jur de cinsprezece mii, cu care dânşii consideră că sunt necesare ca un grup 
de cetăţeni să iniţieze un proiect de hotărâre. Aş dori eu, în scris şi nu acum, o informare 
despre care este temeiul legal în care un grup de cetăţeni ai Craiovei pot iniţia un proiect 
de hotărâre şi dacă şi în condiţii pot organiza un referendum. Nu am să discut mai multe, 
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având în vedere că d-na Primar este plecată. Aştept acest răspuns în scris, că până la 
urmă vorbim de 15 mii de craioveni care au semnat pentru ceva. 
     Dl. Preşedinte: 
     V-aş răspunde eu, legea referendumului şi a administraţiei publice locale. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Dacă vă referiţi la procesele-verbale ale consiliului local, stenograma şedinţei, ele 
sunt afişate pe site-ul primăriei în trei zile de la desfăşurarea şedinţei din 2005 încoace. 
Deci nu avem niciodată un termen care depăşeşte această dată. Repet, din 2005 şi până în 
prezent orice proces-verbal se afişează pe site-ul primăriei. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Şedinţa din luna iunie prima şedinţă, a apărut după două luni, vă asigur eu. Nu ştiu 
pe ce site vă uitaţi dvs., dar pe site-ul Primăriei şi al Consiliului Local, anul 2016 la 
procese-verbale nu este vorba de trei zile în niciun caz. Vă rog să verificaţi dvs. la 
subordonaţii dvs.  
 Dl. Secretar Mischianu: 
 Verificăm împreună, dl. consilier. 

 
Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.10.2016. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
 
 

          Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 3 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (d-ra Predescu, 
dl. Radu Marin şi dl. Roşculete), prin urmare sunt absenţi nemotivat. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Lucian Costin Dindirică Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


