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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 24.11.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier absent motivat (d-ra Predescu). Şedinţa este 
statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Vă  prezint controlul de legalitate pentru şedinţa ordinară din octombrie 2016, 
unde au fost adoptate 35 de hotărâri. Cu control de legalitate la acest moment avem 24 – 
toate temeinice şi legale şi nu s-a exercitat controlul de legalitate pentru 11 hotărâri. De 
asemenea, daţi-mi voie să vă prezint procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
27.10.2016 şi să vă solicit votul pe acest proces-verbal. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
      De asemenea, daţi-mi voie să vă prezint o informare pe care d-na primar Lia Olguta 
Vasilescu o face către consiliul local în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 
80/2003 în sensul că se găseşte în concediu fără plată începând cu data de 24.11. până la 
data de  12.12.2016. Au fost delegate în acelaşi temei legal, Ordonanţa nr. 80/2003, 
atribuţiile, prin Dispoziţia Primarului nr. 2877 către dl. Viceprimar Genoiu Mihail.  
     Îl invit pe dl. consilier Dindirică Lucian să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
         Prin dispozitia nr. 2787/18.11.2016, 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 24.11.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 

pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2016. 

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

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-
Olguţa Vasilescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Dolj. 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C.Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze ordinea de zi. 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Craiova-dna. 
Bedelici Nicoleta Livia, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiilor 
Termo Urban Craiova S.R.L.. 

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

11. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului 
Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 
decembrie 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor  în consiliile de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi pentru Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016. 

16. 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 decembrie 2016. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj. 

18. Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.155/2016 referitoare la aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a 
cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
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personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, în baza Legii nr.34/1998. 

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125154/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Cerban 
T. Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Cerban T. 
Mihaela Doina. 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE ROMÂNIA 
S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.1 Mai, zona blocurilor M18-M20. 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor 
spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul 
Tehnic „Costin D.Neniţescu” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Paşcani, nr.9. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii din 
fondul locativ de stat, în anul 2017. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2017. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe situate în municipiul Craiova. 

29. 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. 

30. Întrebări şi interpelări. 
 
 

Cine este pentru ordinea de zi în ansamblul ei? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2017. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2016. 

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

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-
Olguţa Vasilescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Dolj. 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, reprezentant 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C.Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze ordinea de zi. 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Craiova-
dna. Bedelici Nicoleta Livia, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Asociaţiilor Termo Urban Craiova S.R.L.. 

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

11. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului 
Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 
decembrie 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor  în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi pentru Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2016. 

16. 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 decembrie 2016. 
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17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj. 

18. Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.155/2016 referitoare la 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. 

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125154/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Cerban T. Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Cerban T. Mihaela Doina. 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE 
ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.1 Mai, zona blocurilor M18-M20. 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de 
Colegiul Tehnic „Costin D.Neniţescu” Craiova, situate în municipiul Craiova, 
str.Paşcani, nr.9. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2017. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2017. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe situate în municipiul Craiova. 

29. 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. 

30. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2017. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

       Vreau să vă reiterez amendamentul făcut în comisia de servicii publice prin care 
solicităm micşorarea impozitului pentru persoane juridice, pe teren, clădiri şi maşini cu 
10%  pentru cei care au peste 15 angajaţi cu contract de muncă 8 ore pe zi care să nu aibă 
datorii la bugetul local şi celor care angajează personal peste 45 de ani. Am făcut 
amendamentul şi în comisia de servicii publice. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Bună dimineaţa! La acest punct de pe ordinea de zi aş vrea să vă spun din capul 
locului că impozitarea cu 500% a terenurilor şi clădirilor neîngrijite este, după părerea 
mea, exagerată, şi nu pot fi de acord cu o asemenea măsură. Dacă facem un simplu 
exerciţiu de imaginaţie şi ne gândim la o persoană în vârstă care, poate, are şi probleme 
de sănătate şi care are un impozit de 2000 de lei înmulţit cu 5 ar însemna 10 mii de lei, în 
trei ani de zile ar acumula o datorie foarte mare, va urma sigur un proces pe care îl va 
pierde persoana respectivă sigur, o executare silită şi în final pierderea locuinţei sau a 
terenukui. Nu ştiu ce se urmăreşte, dar în niciun caz interesul Craiovei şi al persoanelor 
care sunt în această situaţie. Cred că se impune o impozitare puţin mai mare, dar în 
niciun caz de 5 ori mai mare decât cea existentă la acest moment. Eu consider că sunt 
probleme mult mai urgente şi mai importante să le luăm în dezbaterea consiliului local, 
să le analizăm şi să vedem parcările insuficiente din Craiova, să vedem autovehiculele 
abandonate că sunt în legătură directă cu locurile de parcare, construcţiile care se fac şi 
care, unele dintre ele, pur şi simplu distrug aspectul urbanistic al Craiovei. Şi mă gândesc 
la construcţia care se face în zona Colegiului Titulescu. Acolo se fac două construcţii noi 
care pur şi simplu maschează faţada liceului şi nu se va mai vedea niciodată din stradă. În 
aceste zile se lucrează cu nişte valuri de pământ, elevii trec printre o schelă şi un munte 
de pământ. Este chiar riscant pentru cei care trec în zona liceului.  
 Tot la punctul 1 de pe ordinea de zi aş dori să fac un amendament. Colega mea, d-
na Ungureanu Adriana a făcut un amendament pentru persoanele juridice, eu aş dori să 
fac un amendament care se referă la persoanele fizice şi anume reducerea cu 10% a 
impozitelor pentru anul 2017 aşa cum s-a întâmplat în anul 2011 pentru anul 2012 când 
au fost reduse impozitele cu 5%. Este posibil, este legal şi în condiţiile în care prin ziare 
citim că s-au făcut 25 de mii de locuri de muncă, asta probabil în imaginaţia PSD, şi când 
duduie economia Craiovei, când vin investitorii valuri valuri, eu cred că este perfect 
posibil ca şi craiovenii să fie impozitaţi mai puţin. Solicit 10% prin acest amendament. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
  Dragi colegi, vreau să vă atrag atenţia că trebuie să tratăm cu seriozitate maximă 
acest punct de pe ordinea de zi şi fac aici referire la această propunere de a mări 
impozitul la 500% pentru clădirile neîngrijite, şi aşa un termen destul de vag. Rog colegii 
de la PSD, ALDE, Mişcarea Populară, să nu se comporte ca nişte baroni pe moşia 
craiovenilor. Să nu dăm dovadă de aroganţă maximă şi să ne aducem aminte de 
proverbul care spune că „înainte să vezi paiul din ochii altora, trebuie să vezi bârna din 
ochii tăi”. Vom da dovadă de o lipsă de bun simţ şi lipsă de ruşine maximă dacă noi vom 
vota să mărim impozitele craiovenilor pentru clădiri neîngrijite cu 500% când primăria 
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cade pe noi, când clădirile noastre sunt într-o stare de degradare maximă, sunt pericol 
pentru cetăţeni şi pot face referire şi la Colegiul Carol, dar în special la clădirea în care 
ne aflăm. S-ar putea, Doamne fereşte, după şedinţă, să ne cadă chiar nouă în cap 
tencuiala. Vă daţi seama în ce situaţie hilară suntem? Noi obligăm cetăţenii şi le punem 
biruri care şi aşa cetăţenii Craiovei sunt lipsiţi de resurse financiare, îi împovărăm cu 
acest bir. Vă rog, atenţie maximă, noi nu vom vota acest proiect. Nu putem împovăra 
craiovenii. Multe case sunt şi proprietăţi. Craiovenii care deţin aceste case şi proprietăţi 
sunt plecaţi din nevoi la muncă în străinătate. Prin mărirea acestor taxe riscă să-şi piardă 
casele, dl. preşedinte. Vă rog din suflet, vă rog insistent, dacă aveţi un gram de umanitate 
în dumneavoastră, să nu votaţi acest proiect. Mai ales în contextul în care, repet, nu 
suntem exemplu. Clădirile noastre sunt neîngrijite, nu ne interesează, în schimb îi 
obligăm pe craioveni să plătească cu 500% în plus. Dacă tot vreţi să facem acest lucru, 
am un amendament pe care l-am supus şi în comisii de a mări doar cu 50% şi nu cu 
500%. Mai ales în contextul în care acum avem pârghii. Poliţia Locală are pârghiile de a 
amenda, de a sancţiona, de a avertiza proprietarii terenurilor neîngrijite şi ai clădirilor. 
Vă mulţumesc frumos! 
 Dl. Consilier Local Beţiu: 
 Am depus un amendament cu care vin în faţa investitorilor, ca o deschidere pentru 
investitori. Reducerea cu 10% a cotei adiţionale de la 33 de procente la 23 de procente. 
Vă mulţumesc. 
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Nu pot să nu remarc reflexul puterii PSD de a maximiza tot ce înseamnă un 
impozit pe mediul privat şi am ţinut să intervin chiar după dl. Beţiu pentru că vreau să 
salut iniţiativa lui de diminuare, dar este decât la un singur capitol. Probabil iniţiativa 
dumnealui de diminuare vine dintr-un fond liberal care a rămas un pic pe acolo. Este 
singurul amendament cu care aş putea fi de acord dintre cele ale PSD, bineînţeles, că pe 
ale noastre le susţinem pe toate. Deci haideţi să nu mai punem biruri să împovărăm tot pe 
cei care muncesc, tot pe cei care aduc plus valoare şi investesc în economia craioveană. 
M-am uitat în lege. V-aţi dus cu impozitarea aceasta până la plafonul maxim la care 
permite legea la fiecare capitol în parte. Nu este normal să gândim aşa. Haideţi să ne 
amintim că s-a făcut reducerea impozitului în 2012 şi haideţi să ne amintim că atunci s-a 
colectat mai mult. E un principiu economic, sănătos, atunci când scade o taxă, creşte 
conformarea voluntară, cresc încasările la buget. Haideţi să citim, să învăţăm împreună şi 
să administrăm corespunzător acest oraş. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Ca să punem puţin lucrurile în ordine, am să-mi permit să vă răspund eu la 
amendamentul cu 500% pentru terenurile şi clădirile supraimpozitate. Este un 
amendament care a fost propus la Codul Fiscal pentru anul 2015, a fost propus de dl. Ilie 
Bolojan care era secretar general al Asociaţiei Municipiilor din România, aşa că atunci 
când faceţi afirmaţii referitoare la acest amendament. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Nu vrem să ne răspundeţi. Nu faceţi parte din executiv, sunteţi colegul nostru.  
 Dl. Preşedinte: 
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 Sunt consilier local, pot să răspund şi eu. Acest bir a fost pus în codul fiscal de dl. 
Ilie Bolojan. Am să vă citesc declaraţia dumnealui din comisia parlamentară unde l-a 
susţinut: Baze pentru boschetari sunt deranuul vecinilor. Această măsură fiscală 
coroborată cu altele veţi vedea că în anii următori vor produce schimbări în oraşe.” Deci 
dacă şeful dvs. de partid spune că este bine... Dl. Vasile, trebuie să învăţaţi să aveţi un 
dialog în primul rând. Ţine de bunul simţ aici, în consiliul local. D-na primar Lia Olguţa 
Vasilescu şi nici noi, consiliul local, nu am votat în anul 2015 pentru anul 2016. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Este prima dată când un preşedinte de şedinţă vorbeşte despre lipsă de bun simţ în 
Consiliul Local Municipal Craiova. Fiţi foarte atent la termenii pe care îăi folosiţi în 
calitate de preşedinte de şedinţă.  
 Dl. Preşedinte: 
 Este un răspuns la ceea ce dvs. aţi spus. Credeţi-mă că sunt foarte atent. Eu nu v-
am întrerupt pe dvs., v-am lăsat şi atunci când povesteaţi filme. 
 Această înlesnire, că putem vorbi de o înlesnire, nu a fost pusă în aplicare pentru 
anul 2016, craiovenii primind acest an de graţie să-şi pună în ordine terenurile sau 
clădirile lăsate în paragină. D-na primar Lia Olguţa Vasilescu a şi anunţat acest lucru 
anul trecut. A trecut anul iar acum acest amendament se află pe ordinea de zi pentru că 
este prezent în Codul Fiscal şi aşa putem să avem terenuri mai curate care nu sunt focare 
de infecţie, şi clădiri mai frumoase.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Eu aş vrea întâi şi întâi să vă spun o veste tristă. Am primit azi dimineaţă un mesaj 
că astăzi s-ar fi stins din viaţă mama colegei noastre, d-ra Bianca Predescu. O să vă rog şi 
o să vă invit, colegii consilieri, după şedinţă, cine are timpul disponibil şi dorinţa să 
mergem să depunem o coroană de flori şi să fim alături de colega noastră.  
 Revin acum la punctul 1 de pe ordinea de zi şi vreau să fac câteva observaţii în 
privinţa taxelor la care s-a făcut referire şi amendamentelor. În privinţa taxelor de la 
persoanele fizice, vreau să vă spun că sunt la minimum permis de lege. Orice reducere a 
cuantumului taxelor persoanelor fizice încalcă legea. Ceea ce s-a întâmplat în 2012 a fost 
o derogare de la legea din acea vreme. Chiar am cerut colegilor şi o să vă pun la 
dispoziţie cât de curând o situaţie a taxelor persoanelor fizice din celelalte municipii 
reşedinţă de judeţ din ţară. Faţă de celălalt amendament pe care l-a solicitat d-na consilier 
Ungureanu, el face parte din categoria ajutoarelor de minimis, trebuie supus aprobării 
Oficiului Concurenţei şi trebuie stabilit înainte de a solicita oficiului Concurenţei acest 
ajutor de minimis, trebuie inventariate societăţile şi cuantificat ajutorul pe care îl 
solicităm. Procedura este foarte foarte complicată. Amendamentul propus de colegul 
nostru Alex Beţiu prevede o reducere a unei suprataxe pe care am aplicat-o până în 2016 
inclusiv şi care ea poate fi între 50% şi 0%. Este un început, o scădere de 10%. Personal 
îmi doresc să desfiinţăm cât mai repede această suprataxă. În privinţa cotei de 500%, 
bineînţeles că este dreptul dvs., al consilierilor, al nostru, să stabilim cuantumul ei, la fel, 
500 fiind maximul. Ca şi mod de aplicare în cursul zilei de astăzi se vor definitiva 
normele de aplicare ale acestei taxe. Procedura de aplicare va fi pusă pe site, nu vă 
promit că neapărat astăzi, dar în cursul acestei săptămâni, adică mâine cel târziu, va fi 
prezentă pe site şi va stabili felul în care se vor aplica aceste suprataxe. În primul şi în 
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primul rând, Poliţia Locală prin Departamentul de Disciplină în Construcţii va trebui să 
inventarieze acest lucru. Deja cu această ocazie şi am să-l rog pe dl. Secretar să vă pună 
la dispoziţie o situaţie făcută la zi de Poliţia Locală prin Compartimentul Disciplină în 
Construcţii, a amenzilor şi notificărilor făcute în acest sens. V-saş ruga, dl. secretar, 
situaţia pe care a adus-o dl. Mateescu, s-o puneţi la dispoziţia consilierilor. După ce se va 
face această inventariere, se vor şi notifica proprietarii, bineînţeles după ce vor fi 
notificaţi, se vor identifica proprietarii şi se vor notifica în privinţa îngrijirii terenului sau 
a locuinţei, după caz. Se va da un termen care va fi propus prin acest proiect de 
procedură, dar pe care dvs. aveţi dreptul, din dezbaterea publică să-l solicitaţi mai mare 
sau mai mic, după cum consideraţi, în care proprietarul respectiv va trebui să-şi aducă în 
condiţii normale proprietatea. Dacă în perioada respectivă va solicita şi va obţine o 
autorizaţie de construcţie de la primărie în vederea reparării construcţiei sau a  
împrejmuirii terenului în acel moment, intră în aplicare Legea 50 care pe durata de 
valabilitate a autorizaţiei nu mai poate fi sancţionată, dar el deja a provocat demersurile, 
a început acţiunea de a-şi trece proprietatea din zona neîngrijită în zona îngrijită. Ceea ce 
a ridicat probleme şi ridică probleme în continuare şi care a făcut să întârziem această 
procedură este ca după ce proprietarul a parcurs perioada transmisă şi nu a întreprins 
absolut nimic, să se înainteze documentaţia făcută de Disciplina în Construcţii către o 
comisie stabilită la nivelul primăriei. Comisia va stabili mai departe ce se întâmplă şi 
dacă acea clădire este sau nu amendată cu cota suplimentară de 500%. În acest sens de 
comun acord am stabilit ca prin eforturile Direcţiei de Urbanism, pentru că, să reţinem un 
lucru, taxa se referă la clădiri neîngrijite. Deci ea nu are nicio legătură cu legea din 1994 
actualizată în 2015 care prevede clădirile cu risc seismic. Deci aia este cu totul altceva şi 
care se referă la structura de rezistenţă, la siguranţa clădirilor. Această taxă se referă la 
clădiri neîngrijite. Această notiune de neîngrijit este în mare parte apanajul arhitectului 
şef. El va trebui, dar şi cu ajutorul nostru şi al societăţii civile, prin aplicarea de propuneri 
la dezbaterea publică, să stabilim foarte clar criteriile a ce înseamnă neîngrijit. Pentru că 
în funcţie de această rigoare a criteriile de neîngrijit se pot face sau se pot elimina întru 
totul orice formă de abuz. Scopul acestei taxe este de a determina proprietarii şi cetăţenii 
Craiovei să-şi îngrijească atât terenurile cât şi clădirile cu cheltuieli minime în limita 
posibilităţilor pe care le au sub presiunea acestei posibilităţi a creşterii impozitului cu o 
cotă destul de mare. Nu neapărat de a încasa această taxă, scopul nu este de a majora 
bugetul cu taxa pe clădiri pentru că nu din acest lucru trăieşte oraşul. Dar nici nu putem 
să stăm într-o stare în care sunt situaţii foarte multe în care la audienţe, pe site-ul 
primăriei sau la numerele de telefon ale primăriei, cetăţeni din oraşul Craiova, dvs. 
sunteţi cei care reclamaţi terenuri proprietate privată pline de gunoaie, terenuri dintre 
blocuri care au fost retrocedate şi pe care sunt haite de câini, pe care sunt o grămadă de 
lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Deci pe undeva şi legiuitorul când a emis această 
lege, dacă ne gândim puţin, ea a plecat de la cazul Ionuţ, de la copilul acela atacat de o 
haită de câini, persoanele trebuie cumva determinate să-şi îngrijească aceste proprietăţi. 
Nu pot să rămână la voia întâmplării. Cel puţin la nivel de terenuri, v-am spus, sunt 
foarte foarte multe care trebuie intrate într-o normalitate. În privinţa clădirilor, va trebui 
să avem aceste norme, aceste criterii foarte clare pentru ca atunci când comisia va 
delibera, să aibă o grilă foarte clară în care să stabilească cum şi ce se va întâmpla. Am 
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văzut deja oraşe care au aplicat, am văzut exemplul de la Iaşi, unde, pentru fiecare lucru 
există un punctaj, dacă are geamul spart e un punctaj, dacă are geamul lipsă e alt punctaj, 
dacă are geamul murdar are alt punctaj, dacă are acoperişul defect este un punctaj, dacă 
are acoperiş lipsă, este alt punctaj şi în funcţie de punctajul care se acumulează 
proprietarul respectiv va primi mai departe somaţia şi titlul executoriu în cazul în care nu 
se conformează. Vom avea grijă, bineînţeles, cu toţii, dvs. şi toţi cei care veţi verifica şi 
veţi citi acest proiect pe site-ul primăriei, să stabilim termenele, numărul de zile lăsate la 
dispoziţia proprietarului, în aşa fel încât scopul să fie atins, adică terenul sau clădirea să 
devină din neîngrijită, îngrijită.  
 Dl. Secretar Mischianu: 
 Pot să dau citire acestui raport pe care dvs. l-aţi solicitat în cadrul comisiilor de 
specialitate şi este vorba de 59 notificări pentru salubrizarea terenurilor, 19 notificări 
pentru împrejmuirea terenurilor, 30 notificări pentru repararea faţadelor, au fost aplicate 
63 sancţiuni contravenţionale din care 29 amenzi şi 34 avertismente. Acum, pe fondul 
proiectului de hotărâre şi cu permisiunea dvs., o completare la ceea ce v-a explicat dl. 
viceprimar. După îndeplinirea procedurii de inventariere, de trecere prin comisia special 
constituită pentru a analiza aceste construcţii şi terenuri pentru care se aplică această cotă 
de 500%, actul final prin care se dispune impozitarea, este hotărârea consiliului local. Cu 
alte cuvinte, dvs. veţi fi investiţi prin raport de specialitate, cu adoptarea unei hotărâri pe 
imobil determinat în mod individual. În momentul în care veţi hotărâ că pe imobilul 
respectiv se va aplica această cotă, această hotărâre reprezintă titlu de creanţă şi în baza 
titlului de creanţă se trece în procedura de impozare la impozite şi taxe.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot amendamentul d-nei Ungureanu. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi 
pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 20 voturi împotrivă.  
 Supun la vot amendamentul d-lui Florescu. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi 
pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 20 voturi împotrivă. 
 Supun la vot amendamentul d-lui Vasile. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi 
pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 20 voturi împotrivă. 
 Amendamentul d-lui Beţiu a fost însuşit de executiv. 
 Voi supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul d-lui Beţiu. 
Cine este pentru? 
 

Capitolul I Impozite şi taxe locale 
 

Pentru anul 2017, se stabilesc impozitele şi taxele locale, după cum urmează: 
 

Art.1.Nivelurile stabilite în sumă fixă sunt prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale  şi clădirile anexă, aflate  
în proprietatea persoanelor fizice, se stabileşte la 0,08% asupra valorii impozabile 
a clădirii,calculată conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
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Art.3.Cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, se stabileşte la 0,2 % asupra valorii clădirii,calculată conform 
art.458 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.4.Pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice,a căror valoare nu a 
fost actualizată în ultimii 5 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate, conform 
art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.5.Cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale  utilizate în activităţi din 
domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabileşte la 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii.  

Art.6.Cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea 
persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, 
stabilite conform art.460 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.7.Cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor juridice, se stabileşte la 1,3% asupra valorii impozabile a 
clădirii, stabilite conform art.460 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. 

Art.8.Cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, utilizate în 
activităţi din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor juridice, se 
stabileşte la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.9.Pentru clădirile deţinute sau utilizate de către persoanele juridice,a căror valoare nu 
a fost actualizată în ultimii 3 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile. 

Art.10.(1)Pentru anul 2017, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de 
impozitare, se ajustează cu cote adiţionale, în conformitate cu art.489 alin.(2) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel:  

 a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale a 
căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se 
ajustează prin aplicarea cotei  de 50%; 
b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale a 
căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se 
ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 23%; 
c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale sau    
nerezidenţiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 
d) impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art.470 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 
13%. 
(2) Criteriile de stabilire a cotelor adiţionale sunt următoarele: 
- păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori în scopul 
asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale; 
- asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru 
locuitorii municipiului Craiova; 
- alte criterii de natură economică şi socială. 
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Art.11.(1)Pentru anul 2017 se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru 
clădirileşi/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova. 

 (2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” se vor 
stabili printr-o procedură comună a direcţiilor de specialitate din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova (Direcţia Servicii Publice, Poliţia Locală, 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Impozite şi Taxe) 
aprobată prin hotărâre a consiliului local, până la data de 31 decembrie 2016, 
prin care va fi definit(ă) terenul/clădirea neângrijit(ă) şi prin care vor fi stabilite 
modalităţile de notificare a proprietarului, modalităţile de constatare, precum şi 
perioada de graţie pentru remedierea şi intrarea în legalitate.  

Art.12.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie 2017, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.13.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie 2017, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.14.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2017, se acordă o 
bonificaţie de 10%. 

Art.15. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%. 
Art.16.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
Art.17.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială 

sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii. 

Art.18.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţiidecât cele 
menţionate la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, este 
egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente. 

Art.19.Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Art.20.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

Art.21.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier. 

Art.22.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 

Art.23.(1) Cota utilizată pentru stabilirea taxei pentru servicii  reclamă şi publicitate pe 
bază de contract, se stabileşte la 3%. 

 (2) Pentru anul 2017, taxa pentru servicii reclamă şi publicitate pe bază de 
contract se ajustează cu cota adiţională de 20%, în conformitate cu art.489 alin.(2) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
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Art.24.(1) În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonică sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională, cota utilizată pentru stabilirea impozitului pe spectacole se 
stabileşte la 2%. 
(2) În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la alin.(1), se 
stabileşte cota de 5%.  

Art.25.Nivelurilealtor taxelocale sunt prevăzute în anexa nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.26.Nivelurile taxelor speciale sunt prevăzute în anexa nr.3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.27.Zonarea teritoriului municipiului Craiova, în vederea determinării impozitului pe 
clădiri şi a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, este prevăzută 
în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.28.Zonele de atracţie comercială sunt prevăzute în anexa nr.5,parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Capitolul IIFacilităţi fiscale pentru anul 2017 

 
Art.29.(1)Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 

următoarele clădiri: 
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură 

sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 
b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
c) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 

fără scop lucrativ pentru care se datorează taxa pe cladire; 
d) clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
e) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public;  
f) clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;  
g) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 
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h) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 341/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri prevazute în anexele nr.6-19, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3)Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

Art.30.Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de 
cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se 
aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție. 

Art.31.(1)Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru 
următoarele terenuri: 
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public; 
c) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
e) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 
efectuării cercetărilor; 
f) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea 
soţ/soţie persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
teren prevazute în anexele nr.6-19, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3)Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

Art.32.(1)Se acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor pentru:  
 a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare a monumentelor istorice, astfel cum sunt definite în Legea nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, 
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste 
lucrări pe cheltuială proprie; 
 b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a 
monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în 
documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii. 
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 (2) Scutirea se acordă pe bază de cerere depusă la compartimentele de specialitate 
din cadrul Primăriei municipiului Craiova odată cu documentaţia necesară 
eliberării certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru realizarea 
lucrărilor prevăzute la alin. (1). 

 
Capitolul III Taxele extrajudiciare de timbru 
 

Art.33.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la bugetul 
local, aşa cum este prevăzut în art.494 alin.(10) lit.b) din Legea nr.227/2015, 
privind Codul Fiscal, iar pentru anul 2017, nivelul acestor taxe se regăseşte în 
Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
Capitolul IV Dispoziţii finale 

 
Art.34.Se aprobă anularea obligaţiilor fiscale restante mai mici de 40 lei, existente în 

sold la 31.12.2016. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi 
neachitate de debitori. 

Art.35.Se aprobă plafonul de maxim 20 de lei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei 
fiscale principale şi la emiterea deciziei de impunere. În situaţia în care decizia are 
ca obiect mai multe tipuri de creanţe fiscale principale, plafonul se aplică totalului 
acestor creanţe. 

Art.36.Se aprobă plafonul minim al creanţelor fiscale pentru care Direcţia impozite şi 
Taxe are obligaţia de a publica pe pagina de internet lista debitorilor care 
înregistrează obligaţii restante, astfel: 
a) 100.000 lei în cazul persoanelor juridice; 
b)5.000 lei în cazul persoanelor fizice. 

Art.37. (1) Se aprobă criteriile de selecţie a contribuabililor începând cu 1 ianuarie 2017, 
astfel: 
I. Contribuabili mari sunt cei care îndeplinesc una din urmatoarele condiţii: 
a) Valoarea obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local pentru anul precedent este 
mai mare de 100.000 lei; 
b) Numarul bunurilor înregistrate în evidenţa fiscală la 31 decembrie a anului 
precedent este mai mare de 20; 
 
II. Contribuabili mijlocii sunt cei care îndeplinesc una din următoarele condiţii: 
a) Valoarea obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local pentru anul precedent este 
cuprinsă 10.000-100.000 lei; 
b) Numarul bunurilor înregistrate în evidenta fiscala la 31 decembrie a anului 
precedent este cuprinsîntre 10 şi 20; 
 
III. Contribuabilii care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus sunt consideraţi 
contribuabili mici. 
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(2) Lista contribuabililor mari şi mijlocii se va publica pe pagina de internet a 
Primăriei municipiului Craiova. 

Art.38. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017, dată 
la care îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local Craiova nr.395/2015 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 

Art.39.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate:Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia de Evidenţa a Persoanelor, 
Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Elaborare 
si Implementare Proiecte,Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, DirecţiaInvestiţii, AchiziţiişiLicitaţii, Direcţia Baze Sportive şi 
Agrement şi Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

 Dl. Consilier Local Sirop: 
 La punctul 2 aş avea un comentariu foarte important de făcut. De când am văzut 
acest proiect, mă tot uit pe vremea în următoarea perioadă și nu pot să nu constat că în 
zilele următoare vor fi şi temperaturi cu minus, s-ar putea să fie şi un pic de ninsoare și în 
tot acest context, noi ne pregătim de asfaltări. Eu mă tem că aceste asfaltări au un iz 
electoral și nu înțeleg de ce trebuie să diminuăm din cheltuielile de la capitolul protecția 
mediului, cultură, recreere, religie sau învățământ pentru a investi în nişte asfaltări cu 
caracter electoral, din punctul meu de vedere. Nu spune nimeni că nu trebuie să asfaltăm, 
spunem decât că nu este bine să asfaltăm când ninge, când plouă sau la minus patru 
grade, temperaturi ce se prognozează a fi în următoarea perioadă. Aşa că haideţi să fim 
mai chibzuiţi cu banul public, haideţi să acordăm atenţie proiectelor care se pot realiza pe 
perioada de iarnă şi să investim acolo chibzuit, aşezat, acolo unde se poate. Vă 
mulţumesc frumos. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Dacă tot vă erijaţi în primar, sau avocat al primarului şi ne răspundeţi la întrebări, 
vă rog să ne răspundeţi şi la întrebarea asta: De ce nu aţi prins bani pentru reabiliotarea 
Colegiului Carol I? Dacă tot sunteţi deţinător al multor răspunsuri, mai ales în contextul 
în care, repet, obligăm cetăţenii Craiovei să plătească impozit de 500 de ori mai mare 
pentru clădiri neîngrijite, iar noi, la o rectificare bugetară din septembrie, am luat efectiv 
banii pentru proiectul tehnic de la acest colegiu. Asta înseamnă că noi n-avem nici cea 
mai intenţie, PSD, ALDE şi PMP nu are nici cea mai mică intenţie de a reabilita Colegiul 
Carol. În schimb, avem nu ţtiu dacă să-i spun lipsă de bun simţ sau aroganţa să obligăm 
cetăţenii care au clădiri neîngrijite să plătească impozite de 500 de ori mai mari. Mi se 
pare noaptea minţii. Ne facem de râs. Noi punem impozite pentru cei care au clădiri 
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neîngrijite, dar stăm pe facebook, sunt poze cu Colegiul Carol care stă să cadă, noi 
alocăm bani pentru asfaltări, pe facebook sunt poze cu asfaltări pe ploaie, cu lopeţi. Chiar 
vrem să facem de râs această instituţie a Consiliului Local Craiova?  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 O s-o rog pe d-na Maria Nuţă să ne explice stadiul proiectului de la Carol. 
 D-na Director Nuţă: 
 După câte ştim, Carol a avut expertiză și DALI făcută cu firma de prestare servicii 
de proiectare Hachiko, DALI care a fost aprobat, adică indicatorii tehnico-economici au 
fost aprobați în ședință de consiliu local. Pentru că Hachiko nu poate continua 
proiectarea, vom scoate Proiectul Tehnic și execuția în procedură de licitație. Termenul 
de execuție este de doi ani, atât pentru „Carol“, cât și pentru Operă. Deci facem PT şi 
execuţie.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Faţă de acest lucru vreau să vă spun că toată întârzierea cu Carol nu se datorează 
unei neglijenţe sau unul lucru dependent de o anumită persoană. Inițial s-a plecat la un 
studiu, un DALI și o expertiză pentru reabilitarea Colegiului și a Operei, după care au 
apărut instrucțiuni vis a vis de ghidurile care urmează să apară, că acolo unde este vorba 
de monumente istorice, valoarea maximă a proiectului eligibil, în care intră și partea 
neeligibilă și cofinanțarea, trebuie să fie de maximum 5 milioane de euro cu tot cu TVA. 
S-a solicitat proiectanților să se reducă proiectul, studiul la suma pe care o finanţa 
Uniunea Europeană. După ce s-a lucrat la această reducere, şi vreau să spun că nu este 
simplu, de la câteva zeci de milioane de euro, să reduci la 5 milioane, adică se mergea 
strict pe partea de reabilitare și consolidare a clădirii, au apărut ghidurile în care s-a 
stabilit că numai clădirile monument istoric sau liceele cu caracter tehnologic intră în 
această categorie. Deci nu a intrat nici pe monumente istorice, unde monumentele 
istorice trebuie să fie clădiri care au cu totul altă destinație decât administrație sau 
învățământ şi cultură, sau muzee sau numai din această arie, iar pe partea de licee, la ora 
asta nu se finanţează decât licee tehnologice. Practic au căzut şi aceste axe și orice 
speranţă de a folosi bani europeni la Liceul «Carol» a căzut. De aceea, la ora asta s-a 
mers pe ideea de bugetare proiectului tehnic plus execuție care va fi prinsă în bugetul pe 
2017 şi se va licita să meargă mai departe. Vis a vis de partea de asfaltări, aş ruga, dacă 
este cineva de la Servicii Publice să ne explice situaţia şi stadiul. Dacă nu, vă spun eu, 
din ceea ce ştiu eu la ora asta, se închid lucrările şi se lucrează la ceea ce a rămas nefăcut 
în privinţa străzilor deja asfaltate la ridicare la cotă a căminelor, a gaigărelor şi a tot ceea 
ce înseamnă finisarea lucrărilor executate până la ora aceasta. Din insformaţiile mele, 
asfaltările nu mai pot continua în acest moment. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Am ascultat discursul d-lui viceprimar. În mare măsură sunt de acord cu 
dumnealui, dar în cinci ani de zile, să venim după cinci ani de zile şi să spunem că nu se 
poate reabilita Colegiul Carol pentru că firma care trebuia să facă studiul, pentru că 
Uniunea Europeană nu poate să finanţeze decât o anumită sumă, mi se par nişte scuze în 
condiţiile în care unui simplu cetăţean îi cerem să rezolve această problemă în câteva 
luni. Chiar la punctul 1 am hotărât să impozităm cu 500 % pentru că în 6 luni, cât am 
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înţeles că va fi termenul, nu şi-a reabilitat clădirea. Cam acesta este comentariul meu 
pentru acest punct. 
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Dacă îmi permiteţi, am specificat de la început să nu amestecăm lucrurile. La 
Carol este vorba de consolidare în primul rând. Ceea ce vorbim noi de clădiri neîngrijite, 
este foarte simplu să vopsim Carolul. Într-o lună de zile l-am scos la licitsaţie, în trei luni 
de zile l-am terminat. Deci nu ţine de neîngrijit. Atât Carol, cât şi clădirea primăriei, cât 
şi Palace-ul, că atunci când vorbesc şi ceea ce spun, spun la pachet, toate aceste trei 
clădiri au nevoie în primul şi în primul rând de consolidare. De aici pleacă greutatea, de 
aici pleacă suma mare şi de aici pleacă neintrarea pe bani europeni, pentru că una era să o 
facem pe bani eruopeni şi alta era să o facem pe banii noştri. Era păcat să pierdem o 
oportunitate. Dacă Uniunea Europeană ne aloca fonduri pentru aceste clădiri, să nu le 
facem pe bani europeni. De asta a trebuit să stăm să aşteptăm.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
 Domnul viceprimar, discutăm de ani de zile de consolidarea Colegiului Carol. Ne 
puteţi înainta un termen când se vor finaliza lucrările de consolidare? Pentru că vorbim 
de ani de zile. Cetăţenii Craiovei aşteaptă un răspuns concret. Toate aceste dezbateri se 
întind pe o perioadă foarte mare de timp. Nu ştiu dacă în şţedinţa aceasta aveţi acest 
răspuns, dar până la şedinţa viitoare, încercaţi să veniţi cu un termen concret. Şi dl. Sirop 
mai are o completare.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Domnul consilier, eu nu pot să stabilesc termene pentru că nu am nici calitatea şi 
nici capacitatea de a stabili termene. Pot să vă garantez că va începe procedura în 2017. 
Se va bugeta acest proiect. De aici încolo termenul îl va stabili studiul de fezabilitate, îl 
va stabili proiectul, îl vor stabili specialiştii, iar noi nu putem decât să vă promitem că 
vom veghea să se respecte, să nu depăşească nimeni termenele stabilite de specialişti.  

D-nul. Consilier Local Sirop: 
Îmi pare rău că trebuie să mai apelăm la tertipuri de genul acesta, ca să ne rostim 

numele unul altuia, cum am mai făcut un experiment în şedinţa trecută, ca să ni se acorde 
dreptul la cuvânt. Vroiam să vin cu o completare la ce spunea dl. Genoiu, care spunea 
despre dl. Florescu că face o confuzie. Este normal ca şi dl. Florescu, ca şi eu, ca şi dvs., 
să facem o confuzie între ce vreţi dvs. să impozitaţi cu 500% şi ce nu vreţi atâta timp cât 
nu avem acel regulament clar care să specifice ce impozităm şi ce nu impozităm cu 
500%. Este o practică, se pare, curentă în actuala administraţie. Acum vorbim despre 
Carol. Dl. viceprimar spunea că dl. Florescu face o confuzie, o diferenţă între o 
consolidare şi o îngrijire. De acord, dar atâta timp cât nu avem un regulament la care să 
ne raportăm, vom tot face această confuzie şi eu vroiam să duc logica mai departe şi să 
spun că este o practică curentă şi acum câteva luni când v-am solicitat să stipulăm clar un 
termen pentru eliberarea PUZ-urilor pe care le-am taxat cu 50 lei, dvs. aţi spus de 
asemenea că va fi specificat un termen într-un regulament ce va fi ulterior adoptat, de 
care regulament nu am mai auzit nimic până acum. Sper să nu ne găsim în aceeaşi 
situaţie şi cu aceste precizări, că totuşi aţi ales să impozităm nişte oameni cu 500% 
pentru clădirile lor, trebuie să ştim exact pe cine şi în ce condiţii impozităm. Altfel s-ar 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 24.11.2016                                                         19                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

putea să fim nevoiţi să ne impozităm şi pe noi pentru Carol, şi pe noi pentru clădirea 
primăriei. 

D-nul Viceprimar Genoiu: 
În primul rând, nu-mi prea stă în caracter să jignesc. Eu nu cred că am făcut acea 

referire special la dl. Florescu pentru că nu mi-aş permite să-l jignesc că nu este capabil 
să facă o deosebire. Am făcut acea referire la modul general, pentru că eu, personal, la un 
moment dat în discuţii cu colegii pe procedură, ne-am dat seama că noi înşine făceam 
confuzie între caracterul unei clădiri neglijate şi reabilitarea. Şi am făcut această 
afirmaţie în contextul în care v-am promis şi mă ţin de promisiune, că până la sfârşitul 
săptămânii acest regulament va fi pus pe site-ul primăriei, cu toate criteriile, în cursul 
zilei de astăzi, mâine cel târziu. Faţă de regulamentul de care spunea dl. Sirop, cu PUZ-
urile, nu ştiu în ce stadiu este şi la ce se referă dânsul, dar la PUZ-uri acolo, cel puţin eu, 
care mă confrunt de multe ori cu discuţii, vreau să spun că este foarte foarte greu de 
stabilit un termen pentru că nu întotdeauna din vina personalului din primărie se întârzie. 
Se întârzie pentru că de cele mai multe ori sunt necesare avize ale vecinilor care foarte 
greu se obţin şi atunci a prevedea un termen care nu este total dependent de instituţie, 
este destul de complicat.  

D-nul 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 604.751,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 613.270,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2016, conform anexelor nr.1-5 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.49/2016. 
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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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  
 

 
4. 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 –10.415,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –10.415,00 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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2016. 
D-nul Consilier Local Vasile: 

       Nu mi-aţi mai dat voie să vorbesc la punctul 2. După 32 de minute de discuţii, nu 
mi-a răspuns nimeni la întrebarea legată de buget, de ce nu avem banii pentru Carol. În 
vară am alocat sumă pentru proiectul tehnic, în toamnă i-am luat. Acum ni se spune că se 
va face la un moment dat. Nu mă mulţumeştze răspunsul că se va face la un moment dat 
proiectul tehnic şi execuţia. Cum nu m-a mulţumit, de altfel, nici răspunsul pentru care în 
toamnă am luat suma prevăzută pentru proiectul tehnic, primul pas care trebuia făcut, în 
ciuda cărucioarelor cu documente adus de d-na primar în sală ca să facă mascaradă, ni s-
a invocat faptul că se ia acea sumă de bani pentru că firma cu care avem contract, 
Hachiko, nu are capacitate. Am întrerupt contractul cu această firmă? Este foarte 
important să ştim astăzi dacă am întrerupt contractul. Avem un contract cu o singură 
firmă care să facă aceste studii, dânşii ne spun că nu pot să facă, că nu au capacitatea, nu 
au subcontractanţi, noi luăm banii de acolo şi lăsăm Colegiul Carol în aer. Dacă la 
Colegiul Carol, într-adevăr, este nevoie de o consolidare, aşa cum spunea dl. viceprimar, 
de o sumă mai mare şi nu de reabilitare, nu înţeleg de ce nu avem astăzi prins în bugetul 
local reabilitarea clădirii în care ne aflăm , ca să dăm un exemplu cetăţenilor, sau la 
Palace. Putem să refacem faţada. Întrebarea punctuală este de ce nu avem astăzi, în acest 
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buget, în contextul în care vrem să impozităm cu 500%  cetăţenii Craiovei cu clădiri 
neîngrijite, de ce nu avem banii prevăzuţi pentru a ne repara clădirile noastre? Şi a doua 
întrebare, ce se întâmplă cu contractul cu Hachiko, sau cum îi spune la firma aceea,  care 
nu are capacitatea să ne facă proiectul tehnic? 
 D-nul Viceprimar Genoiu: 
 Domnul consilier, haideţi să vă răspund, că dvs. aţi provocat o discuţie în sensul să 
fim constructivi, să discutăm administraţie. Haideţi să discutăm administraţie. Contractul 
cu Hachiko a fost reziliat. Incapacitatea firmei, situaţia financiară în care a ajuns firma, 
face ca să nu mai poată să termine proiectul. Nu este prima dată când avem problema 
aceasta. A fost reziliat contractul şi tocmai pentru a scurta timpul, s-a plecat de la ideea 
să se meargă pe proiectare plus execuţie. Se ţine o singură licitaţie o dată. Faţă de 
clădirea primăriei şi Palace au proiectele realizate, dacă nu mă înşel eu, deci proiectele 
există, aici nu trebuie decât să alocăm fonduri pentru execuţie. Ăsta este stadiul.  
         D-nul Preşedinte: 
        Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 

2016, la valoarea de 949 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.42/2016. 

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

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
D-nul Consilier Local Florescu: 
Eu mi-am mai spus poziţia mea şi în alte şedinţe privind bugetul proiectat pentru 

anul 2016, un buget de campanie, a venit timpul să se confirme şi să constatăm cu ochii 
noştri că bugetul a fost gândit pentru campania electorală, de aceea se asfaltează în 
decembrie la minus trei grade, de aceea festivalurile nu se mai termină în Craiova. Sunt 
bune şi festivalurile, dar parcă sunt prea multe. Toată ziua se pun şi se iau scene în 
centrul vechi al Craiovei. Inclusiv luminiţele pe care s-a grăbit să le instaleze în centru 
încă din luna octombrie. Este vorba despre banii din bugetul craiovenilor pentru luminile 
de sărbători. Erau suficiente lumini, nu mai trebuiau făcute lumini în plus, probabil în 
ideea de a le lua ochii craiovenilor. Eu consider că oamenii din Craiova sunt suficient de 
maturi să înţeleagă şi dacă le vom lua ochii cu luminile, nu le vom lua şi minţile pe data 
de 11 decembrie.  

D-nul Preşedinte: 
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D-nul Florescu, aţi citit proiectul de hotărâre? Scuzaţi-mă că vă întrerup. Rectificăm 
o sumă de 23 mii lei. Îi luăm dintr-o parte şi îi punem în alta. Nu au nicio legătură. Asta 
se face, se mută o sumă dintr-o parte într-alta. Nu are nicio legătură cu luminiţe de 
sărbători, cu scene. Dacă puteţi vorbi pe proiectul de hotărâre bine, dacă nu, vă iau 
cuvântul.  

D-nul Consilier Local Florescu: 
Am citit referatul. Am încheiat, este suficient, am argumentat suficient bugetul de 

campanie care a fost gândit la începutul acestui an.  
D-nul Consilier Local Vasile: 
Consilierii PNL nu vor vota această rectificare de buget, considerând-o neechilibrată 

şi încă o dată, consilierii PNL îşi exprimă public scuzele faţă de craiovenii care vor fi 
împovăraţi cu aceste impozite pentru clădirile degradate, în contextul în care noi avem 
clădirea în care ne aflăm să pice pe noi. Puteam să prindem clădirea de la primărie şi de 
la Palace. 

D-nul 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 – 771.091,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 783.608,00 mii lei, 

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

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Floirescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. 
Lia-Olguţa Vasilescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Dolj. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, din data de 07.12.2016, ora 10,00, următoarea ordine de zi: 
a) Modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Salubris Dolj”, în sensul primirii unui nou membru, Comuna 
Mischii, prin Consiliul Local al Comunei Mischii; 

b) Aprobarea actului adiţional nr.5 de modificare a Statului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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c) Aprobarea actului adiţional nr.5 de modificare a Actului Constitutiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze 
ordinea de zi. 
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.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 15.12.2016, ora 
14.00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2016. 

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului 
Craiova-dna. Bedelici Nicoleta Livia, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală a Asociaţiilor Termo Urban Craiova S.R.L.. 
D-nul Consilier Local Vasile: 

       Cu această asociaţie, profit de moment să întreb şi eu ca acţionari la SC Termo, în ce 
stadiu mai suntem, de faliment, de lichidare, de reorganizare şi ce se întâmplă că până la 
urmă acesta este scopul acestei asociaţii. Nu ştim ce face exact această asociaţie, ce 
angajaţi are, ce se întâmplă cu Termo. Haideţi că este momentul să ne aduceţi la 
cunoştinţă în calitate de acţionari o situaţie puţin mai detaliată. 
 D-nul Secretar Mischianu: 
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 În privinţa dosarului care este pe rolul Tribunalului Mehedinţi, termenul este 5 
decembrie din câte îmi aduc aminte şi suntem în faza de reorganizare. S-a aprobat de 
către judecătorul sindic planul de reorganizare şi se urmăreşte realizarea acestui plan.  
 D-nul Consilier Local Vasile: 
 Şi dacă suntem în stadiul de reorganizare, ce mai face această asociaţie Termis? S-
a făcut această asociaţie în momentul în care s-a pronunţat falimentul la Termo. Dacă 
Termo n-a murit ce face asociaţia? Lămuriţi-ne puţin. 
 D-nul Secretar Mischianu: 
 Orice societate pentru a funcţiona şi pentru a opera în sfera serviciilor publice, 
trebuie licenţiată. În atare situaţie, societatea pe care am înfiinţat-o trebuie să treacă prin 
toate procedurile prevăzute de lege şi să ia licenţierea.  
 D-nul Consilier Local Vasile: 
 Asta nu înţelegem, de ce o avizăm şi umblăm să luăm toate avizele de la această 
asociaţie dacă Termo nu este în faliment? Ce rost are? Sunt probleme de interes 
cetăţenesc, ale angajaţilor, toată lumea vrea să ştie ce se întâmplă, dacă Termoficarea 
noastră nu a murit, pentru ce avizăm această asociaţie? Pentru ce facem acest consum de 
resurse? Asta este întrebarea. 
 D-nul Secretar Mischianu: 
 Nu este vorba de asociaţie, este vorba de Societatea Termo Urban Craiova SRL 
înfiinţată de către noi pe Legea 31/1990. Am aprobat în buget suma de 1800 lei pentru a 
face majorarea capitalului social, Legea 31/1990 la art. 210 spune condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru majorarea capitalului social şi asta vă cerem acum, 
mandatul în calitate de asociat majoritar, să mergem în adunarea generală pentru 
majorarea capitalului social.  
 D-nul Consilier Local Vasile: 
 Noi am înfiinţat Termo Urban în contextul în care Termoficarea noastră era în 
faliment, ca să oferim o soluţie craiovenilor, să funcţioneze şi să aibă căldură şi apă. În 
momentul în care această Termoficare este în reorganizare, nu s-a închis, n-a murit, ce 
mai facem cu Termo Urban? Chiar nu înţelegeţi întrebarea mea? 
 D-nul Secretar Mischianu: 
 Legea 85/2014 presupune două faze procesuale: una de reorganizare şi una de 
faliment. În momentul în care se închide procedura de reorganizare şi se trece la 
procedura de faliment, deabia atunci societatea comercială dispare ca entitate. 
 D-nul Consilier Local Vasile: 
 Acum am înţeles, deci practic este reorganizare, pasul următor Termoficarea în 
faliment, oamenii acasă şi pregătim altă societate. Acum am înţeles. 
 D-nul viceprimar Genoiu: 
 Ieşirea din reorganizare este un lucru foarte complicat şi foarte greu. Foarte puţine 
societăţi reuşesc din reorganizare să îşi revină în activitate normală. Este normal să fim 
pregătiţi şi pentru vremuri grele. Dacă Termoficarea reuşeşte să iasă din procedura de 
reorganizare este foarte bine şi mergem înainte. Dar nu putem să stăm în pasivitate, să 
aşteptăm acest lucru pe care judecătorul sindic poate să-l decidă oricând în funcţie de 
felul în care decurge planul de reorganizare şi felul în care se achită faţă de obligaţie atât 
societatea cât şi firma de lichidare şi să stăm în pasivitate să ne trezim că într-o noapte se 
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declară faliment. De asta trebuie să fim pregătiţi şi cu cea de-a doua societate să poată să 
preia oricând proceduri de licenţiere, de avizare sunt destul de greoaie şi de ce să nu le 
facă din timp, să le aibă pregătite. Nu sunt nişte costuri foarte mari. Oricum, la un 
moment dat şi această societate, cu reorganizare, fără reorganizare, trebuie modernizată 
sub o formă sau alta. Încercăm să concepem o societate modernă, mai ales că avem o 
şansă extraordinar de mare, după părerea mea, aceste fonduri de reabilitare termică a 
blocurilor care au apărut acum şi cu care suntem în dezbatere cu asociaţiile de locatari, 
le-am convocat pe absolut toate asociaţiile de locatari la o dezbatere în această sală, 
proiectele de reabilitare pe fonduri europene privind şi separarea pe orizontală a 
agentului termic. Asta înseamnă că se poate contoriza pe bani europeni fiecare 
apartament, ceea ce ar duce, după părerea mea, în mare parte, la rentabilizarea unei 
societăţi. E posibil ca lucrurile acestea să trebuiască să fie o societate nouă, ştiţi cum este 
cu problemele si cu banii europeni. De asta ne pregătim pentru orice eventualitate. Ăsta 
este scopul. 
 D-nul Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 
Nicoleta Livia, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban 
Craiova S.R.L., majorarea capitalului social al societăţii, prin majorarea valorii 
nominale a părţilor sociale existente, de la 10 lei, la 1010 lei, cu contribuţia 
Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu suma de 18 
000 lei. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Termo Urban 
Craiova S.R.L. şi dna. Bedelici Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiţii al S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.l.  Se aprobă modificarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” 

S.A. aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul 
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.478/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii 
evenimentului Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în 
perioada 01-03 decembrie 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului Festivalul 
Internaţional “Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 
2016, conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al 
municipiului Craiova, pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1 
cuprinzând următoarele: cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi, organizare 
spectacole: sceno-tehnică, lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de 
promovare, simpozioane, lansări de carte, premii, diplome, flori. 

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine şi Fundaţia Constantin vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  înfiinţarea, pe lângă unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe  

raza municipiului Craiova, prevăzute in anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, a următoarelor activităţi finanţate integral din venituri proprii: 

a) închirierea unor spaţii disponibile excedentare; 
b) asigurarea nutriţiei copiilor din grădiniţe cu program prelungit, prin personalul 

angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;  
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c) organizarea de cursuri pentru învăţământul postliceal pentru calificări 
profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor; 

d) eliberare de documente; 
e) organizarea serviciilor de masă şi internat pentru elevi; 
f) organizarea de producţie proprie din activitatea practică a elevilor; 
g) organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională,specializare şi 

perfecţionare; 
h) transfer sportiv la alte cluburi. 

Art.2. Se aprobă constituirea, la nivelul unităţilor de învăţămant prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre, a următoarelor taxe şi  contribuţii: 

a)   tarif de închiriere; 
b) taxa/contribuţia pentru hrana copilului din grădiniţe cu program prelungit; 
c) taxă de şcolarizare în învăţământ postliceal; 
d) taxă eliberare documente; 
e) tarif cazare şi masă pentru elevii   din internate şi cămine; 
f) venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă; 
g)   taxe de şcolarizare; 
h)  venituri conform grilelor de transfer reglementate de actele normative în 

vigoare. 
Art.3. Modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor, nivelul taxelor şi contribuţiilor 

percepute pentru prestarea acestora, precum şi modul de folosire a veniturilor 
proprii obţinute, fundamentat pe tip de activitate, se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ în care se desfăşoară 
activităţile respective.  

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  

 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor  în consiliile 
de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
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 anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.82/2012, în sensul înlocuirii dnei. Răpănoiu Carmen Luisa, în calitate 
de membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, cu dna. Pascu Nela Florina. 
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Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova şi Pascu Nela Florina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi pentru 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Craiova, pentru anul 2017, conform  anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2017, conform  anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie 
Civilă 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 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 
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personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
decembrie 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 decembrie 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 noiembrie 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.  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare 
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 24.11.2016                                                         30                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat 

între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj, având ca obiect 
aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, pentru o perioadă de 2 ani. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a Protocolului de colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă 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.245/2012. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului Dolj 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.155/2016 referitoare la 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 modificarea Grilei de evaluare prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului nr.155/2016, după cum urmează: 
             “La Etapa 6 - Evaluarea criteriilor prevăzute în normele metodologice de 

aplicare a Legii nr.34/1998, aprobate de Hotărârea Guvernului nr.1153/2011, cu 
completările ulterioare:  
1. La punctul 6.2 şi 6.3 punctajul maxim care poate fi acordat, se modifică de la 

15 puncte, la 10 puncte; 
2. La explicaţia punctului 6.3 sintagma “valoarea cheltuielilor prevăzute la 

pct.II2 din cererea de solicitare a subvenţiei”, va avea următorul conţinut: 
“valoarea veniturilor prevăzute la pct.II2 din cererea de solicitare a 
subvenţiei”. 

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.  
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19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian 
Camelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian 
Camelia. 
D-nul Consilier Local Sirop: 

       O întrebare mai degrabă adresată secretarului cât şi executivului. În ce măsură 
suntem în cadru legal la acest punct? Adică aş vrea să ne ferim de complicaţii 
suplimentare. Mă refer la cum cesionăm contractul, dacă avem temeiul legal necesar să 
nu fim cumva pe lângă lege. Nu au fost tot timpul aprobate cesiunile, au fost aprobate de 
la caz la caz. Ne abţinem. 
 D-nul Secretar Mischianu: 
 Sunt foarte multe cesiuni de contract în sensul ăsta.  
 D-nul Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.36144/18.05.2006 încheiat  între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia, către Dr. Radu Mirela, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela, având ca obiect 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. 
Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

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, Cabinetul Medical Individual 
Dr. Demetrian Camelia şi Cabinetul Medical Individual Dr. Radu Mirela vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 de voturi pentru 
şi 6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125154/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Cerban T. Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Cerban T. Mihaela Doina. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125154/28.01.2005, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Cerban T. Mihaela 
Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cerban T. Mihaela 
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Doina, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, 
bl.N 1b, ap.1, pentru o perioadă de 5 ani, 11 luni şi 14 zile, începând cu data de 
02.12.2016, până la data de 16.11.2022. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune 
nr.125154/2005. 

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 Cabinet Medical Individual 
Dr. Cerban T. Mihaela Doina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE 
ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.1 Mai, zona blocurilor M18-M20. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către ENGIE 

ROMÂNIA S.A., a terenului în suprafaţă de 1mp., care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str. 1 Mai - zona blocurilor M18-M20, 
identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
scopul realizării instalaţiei de protecţie catodică împotriva coroziunii conductelor 
metalice îngropate, aferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă 
presiune a municipiului Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de folosinţă gratuită, prevăzut 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 Patrimoniu şi ENGIE ROMÂNIA S.A.  
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Colegiul Tehnic „Costin D.Neniţescu” Craiova, situate în 
municipiul Craiova, str.Paşcani, nr.9. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Colegiul Tehnic „Costin D.Neniţescu” Craiova, în suprafaţă de 
66,14 mp., 110 mp., 97 mp., respectiv 350 mp., situate în municipiul Craiova, 
str.Paşcani, nr.9, identificate în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.5-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.9-12, respectiv nr.13-16 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului Tehnic „Costin D.Neniţescu” Craiova să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze 
contractele de închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Colegiul Tehnic „Costin 
D.Neniţescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  

 
 

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

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

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

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

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 

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

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.282/2008 privind darea în administrarea 
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Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova şi 

              nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al   municipiului  Craiova, modificată şi completată. 

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 
D-nul Secretar Mischianu: 

       Avem o modificare de raport prin completare. Se modifică elementele de identificare 
ale drumului de exploatare nr. 684 prin majorarea suprafeţei de la 1501 la 2760 mp. Cu 
această modificare v-aş ruga să fie supus la vot.  
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

prezenta hotărâre; 
      b) modificarea elementelor de identificare  a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
      c) anularea poziţiilor cu privire la bunurile prevăzute în anexei nr. 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      d) trecerea din domeniu public al municipiului Craiova, în domeniu privat al 

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

                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând  domeniului 
public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 24.11.2016                                                         35                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

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

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, în anul 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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, în anul 2017, prevăzută în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de 
stat, în anul 2017, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.4. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în 
anul 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari. 
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 locuinţe sociale pentru 2 imobile cu destinaţia 

de locuinţă proprietatea 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, cu locuinţele prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii a 5 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se stabileşte cuantumul chiriei lunare pentru locuinţele sociale repartizate, 
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 şi 3 din anexa nr.3 la 
prezenta hotărâre. 

Art.6. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.2, 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.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
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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.  

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe situate în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii a unor locuinţe sociale, către 

persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor 

fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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30. Întrebări şi interpelări. 
D-nul Consilier Local Sirop: 

       În primul rând o precizare legată de punctul acela la care ne-am abţinut cu toţii. Nu 
eram lămuriţi dacă suntem obligaţi să licităm sau nu pentru respectiva cesiune dacă se 
putea transfera direct sau nu pentru că am văzut că aţi rămas nelămuriţi de ce ne-am 
abţinut. Noi am preferat să păstrăm rezerve şi să ne abţinem la acel punct. Revenind la 
întrebări şi la interpelări, mi-a plăcut o idee pe care am găsit-o în spaţiul public la dl. 
Mihai Firică şi propun actualei administraţii să o ia în considerare. Este o idee 
constructivă din care nu are nimeni nimic de pierdut, ba chiar de câştigat la capitolul 
imagine şi educaţie, şi anume o idee inedită. Haideţi să invităm fiecare om de valoare ce 
vizitează Craiova să planteze un copic şi să-i gravăm numele într-o zonă special dedicată 
oamenilor de valoare ce vor călca pragul oraşului nostru de-a lungul timpului. Din 
punctul meu de vedere este o idee care ar face ca oraşul nostru să fie mai vizibil, în 
acelaşi timp, o idee cu caracter educativ, iar dacă o punem în practică, în timp generaţiile 
viitoare vor avea cu ce se mândri. Nu este o idee nouă să zic, adică nu a inventat-o dl. 
Firică sau noi, este aplicată cu succes peste hotare şi este o mândrie pentru fiecare oraş să 
găzduiască nişte celebrităţi, un fel de alee a celebrităţilor, să zicem aşa, marcată cu câte 
un pom. Propun executivului să identificăm împreună cel mai potrivit loc pentru o astfel 
de amenajare. Ca idee cred că Parcul Romanescu ar putea găzdui undeva această idee şi 
cred că nu ar face decât să aducă plus valoare Parcului Romanescu şi oraşului nostru în 
general. 
 O a doua interpelare mi-a fost adusă la cunoştinţă de către un cetăţean de pe Aleea 
V Parângului la o audienţă şi acest cetăţean mi-a povestit că deşi Aleea IV Parângului şi 
Aleea VI Parângului sunt în curs de asfaltare, Aleea V Parângului nu este în curs de 
asfaltare. Aş vrea lămuriri în ce măsură se va asfalta şi Aleea V sau cum numărăm, din 
doi în doi, de ce sărim această alee de la asfaltare.  
 În al treilea rând, tot de la o audienţă, tot un cetăţean al municipiului Craiova mi-a 
semnalat că face parte dintre cei care au fost demolaţi la operaţiunea „Buldozerul” 
gestionată de actuala administraţie şi bineînţeles, a solicitat audienţe în nenumărate 
rânduri, a fost întâmpinat cu răspunsuri evazive. Este un om care munceşte, care deţinea 
o frizerie, şi este într-o situaţie în care nu are un loc de muncă, este foarte interesat să 
primească lămuriri referitoare la demolările ce au avut loc atunci. Se numeşte Radu Ioan 
şi dacă aveţi nevoie, vă pun la dispoziţie toate documentele dumnealui. Vă mulţumesc. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Vreau să vă rog şi eu frumos, în faţa Facultăţii de Medicină, acolo lângă Spitalul 
nr. 1 m-au rugat părinţii copiilor cu handicap să facem două notificări de inscripţionare a 
două locuri de parcare, deoarece nu au unde parca. De două luni au depus o hârtie la 
primărie la dvs. şi nici până acum nu s-au inscripţionat două locuri ca să-şi lase şi ei cu 
maşina copiii şi apoi ei pleacă, îi lasă acolo la un cabinet la Facultatea de Medicină unde 
fac recuperare şi nu au unde parca. Vă rog frumos, de două luni este depusă hârtia 
părinţilor şi vă rog frumos dacă se pot inscripţiona acele locuri. Vă mulţumesc. 

D-nul Consilier Local Sirop: 
Aş dori răspuns scris.  
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Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 24.11.2016. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


