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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 15.12.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc. Şedinţa va debuta cu un program de colinde susţinut de elevii 
Liceului de Artă „Marin Sorescu” dirijat de profesor Florin Gheorghe Zamfir.  
     Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri 
întârzie (dl. Vasile şi dl. Sirop) şi 1 loc este vacant prin demisia d-lui consilier Matei 
Sorin. Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Daţi-mi voie să vă  prezint controlul de legalitate pentru şedinţa ordinară din 24 
noiembrie 2016, unde au fost adoptate 29 de hotărâri până la acest moment a fost 
exercitat controlul de tutelă de către Prefectul Judeţului Dolj pentru 5 dintre acestea, fără 
control de legalitate 24 hotărâri. Şedinţa de îndată din data de 06.12.2016, hotărâri 
adoptate – 2 fără control de legalitate. O să vă prezint şi restanţele, fiindcă este ultima 
şedinţă din anul 2016, în şedinţa ordinară din 27.10.2016, au fost adoptate 35 de hotărâri, 
fără control de legalitate – 10 hotărâri. Mai avem o restanţă, este vorba de HCL 172/2016 
privind vânzarea terenurilor pe Legea 112/1995 adoptată în 28.04.2016.  
 Daţi-mi voie să vă supun votului şi procesele-verbale ale şedinţelor: de îndată din 
06.12.2016 şi al şedinţei ordinare din 24.11.2016. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi.   
     Îl invit pe dl. consilier Radu Marin Traian  să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
Prin dispoziţia nr. 4778/09.12.2016, 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 15.12.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier 

municipal al dlui. Matei Sorin Cristian.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2016. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2016 (noiembrie 2016). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale 
anului 2016. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2016. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T.  S.R.L., pe anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, începând cu data de 
01.01.2017. 

15. 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. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau 
private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 
2017. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 2017. 

18. 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 ianuarie 2017. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional. 
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20. Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale, destinate închirierii. 
21. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Craiova şi  S.C. DCV GAZ 

S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto 
SKID GPL. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32”m, care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în 
favoarea S.C. CAPITOL AG S.R.L. asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.                                                       

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova. 
27. Întrebări şi interpelări. 

 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Acordurilor de Parteneriat între Municipiul 
Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi 
dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” 

 
 
A fost retras pentrul 25. De asemenea mai avem un punct peste ordinea de zi. Vă 

supun la vot ordinea de zi în ansamblu, fără punctul 25 şi cu punctul peste ordinea de zi. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
                                                                                                                         
 

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

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier 
municipal al dlui. Matei Sorin Cristian.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2016 (noiembrie 2016). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale 
anului 2016. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2016. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al R.A.T.  S.R.L., pe anul 2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, începând cu data de 
01.01.2017. 

15. 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. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, 
pentru anul 2017. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 2017. 

18. 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 ianuarie 2017. 

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

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale, destinate 
închirierii. 

21. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Craiova şi  S.C. DCV GAZ 
S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz 
auto SKID GPL. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32”m, care aparţine 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 24.11.2016                                                         5                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

domeniului privat al municipiului Craiova. 
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 atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul 

Craiova. 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea  Acordurilor de Parteneriat între 

Municipiul Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului 
„Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” 

27. Întrebări şi interpelări. 
 

                                                                                                              
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier 
municipal al dlui. Matei Sorin Cristian.  
Dl. Preşedinte: 
Luăm act de el, nu trebuie să-l supunem la vot. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2016. 

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

primele 11 luni ale anului 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2016 (noiembrie 2016). 

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

30.11.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 

publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
primele 11 luni ale anului 2016. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2016, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
      Dl. Secretar Mischianu: 
 Avem raportul modificat, prezentat în comisiile de specialitate şi adus la cunoştinţa 
dvs. Cu aceste modificări v-aş ruga să fie supus votului.  
       Dl. Consilier Local Florescu: 
       Aşa cum ne-am obişnuit, chiar dacă este ultima şedinţă din acest an, noi vom rămâne 
consecvenţi şi vom vota împotriva rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe anul 2016, pentru că aşa cum l-am mai calificat şi cu altă ocazie, 
a fost un buget de campanie, ba mai mult, un buget de două campanii şi nu a fost bine 
gândit încă de la începutul anului. Poziţia mea rămâne valabilă şi pentru punctul 9 care 
înseamnă aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiuluzi Craiova, 
pentru a nu mai lua cuvântul încă o dată. În altă ordine de idei, la această ultimă şedinţă 
cred că era bine să fie prezentă şi d-na Primar. Poate se gândeşte încă ce poziţie să aleagă 
şi acest lucru, dacă cineva are informaţii în acest sens. 
 Dl. Preşedinte: 
 Nu este pe ordinea de zi prezenţa d-nei primar. Vă rog să vă limitaţi la ce avem pe 
ordinea de zi.   
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Vis a vis de această rectificare, o să o rog pe d-na director Ştefan să ne spună câteva 
lucruri, în ce constă concret rectificarea.  
 D-na Director Ştefan Lucia: 
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 Rectificarea bugetară nu este altceva decât, aşa cum prevede legea, acele economii 
existente la capitolele unde  s-au finalizat practic ceea ce a fost programat în buget, le-am 
disponibilizat şi s-au alocat la capitolele unde a fost necesar. Deci la Servicii Publice, 
zona verde pentru a asigura plata facturilor pe noiembrie şi jumătate din decembrie. 
Salubritatea are rectificări doar între activităţile care sunt desfăşurate. Disponibilizări au 
fost înregistrate la Căminul de Bătrâni, întrucât printr-o ordonanţă de guvern au primit 
fonduri de la bugetul de stat din TVA şi în condiţiile acestea, dacă nu utilizează aceşti 
bani, se restituie. Drept urmare, ceea ce noi am alocat de la începutul anului şi a rămas 
disponibil a revenit în bugetul local. După care, de ultimă oră, ieri, am anunţat modificări 
la învăţământ întrucât s-au înregistrat la salarii economii, le-am disponibilizat ca urmare 
a solicitării Inspectoratului Şcolar întrucât în judeţ sunt unităţi şcolare care nu au 
disponibil pentru plata drepturilor salariale aferente lunii noiembrie şi lunii decembrie, 
după care Consiliul Judeţean tot ieri, ne-a înaintat un cunatum de 285, sumă necesară 
pentru plata drepturilor persoanelor care sunt cu cerinţe educaţionale speciale şi cam 
acestea ar fi modificările. 
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Rectificarea nu constă decât în o redistribuire a unor economii şi a unor venituri 
suplimentare. 
 D-ra Consilier Local Predescu: 
 Nu am înţeles de ce anul acesta a fost un buget de campanie. Nu a fost cu nimic un 
buget de campanie. S-au alocat ca întotdeauna fonduri pentru tot ceea ce este necesar să 
susţinem municipiul Craiova. Ar fi trebuit să nu plătim salariile pentru care suntem 
obligaţi să le plătim fiind ordonator principal de credite? Ar fi trebuit să nu facem 
curăţenie în oraş? Ce ar fi trebuit să nu facem? Nu s-a făcut nimic care să fie excesiv. Nu 
a fost cu nimic un buget de campanie, cu atât mai mult dacă stăm şi ne gândim bine, este 
pentru prima dată când se face. Nu s-a spus de ce a fost buget de campanie. Se 
formulează aşa, se aruncă în vânt nişte cuvinte. Trebuia să lăsăm străzile cu gropi. Din 
2008 cel puţin eu, susţin acest lucru în fiecare an. În fiecare an erau prevăzute şi nu se 
executau. În fine, s-a executat. Dar chiar nu suntem mulţumiţi când se face ceva bun? 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2016, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 620.962,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 629.481,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 8 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 19 voturi pentru , 3 
voturi împotrivă (Florescu, Diaconu, Câplea) şi 2 abţineri (Ungureanu, Mihai).  
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2016. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) total venituri – 16.125 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

16.125,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 16.125 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

16.125,00 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 

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

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

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

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

cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016, după cum urmează: 
- Total venituri – 7.934,00 mii lei (7.909,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 25,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 7.934,00 mii lei (7.909,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 25,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2016, conform anexelor nr.1-5 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. 

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

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

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
Dl. Secretar Mischianu: 

         O chestiune prealabilă. Raportul şi anexa modificate, consecinţă a modificării de la 
punctul 5. Cu această modificare v-aş ruga să fie supus votului.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2016, după cum urmează: 
a)  total venituri – 787.475,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 799.992,00 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, 3 
voturi împotrivă (Florescu, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.65/2016. 

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

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 S.C. Salubritate Craiova 

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

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

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi Rezeanu Marinela 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 rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  R.A.T.  S.R.L., 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 R.A.T. SRL Craiova, 

pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2016. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 24.11.2016                                                         11                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.66/2016. 

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare 
de Asistenţă Socială a 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 înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, denumită Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017. 

Art.2. Se stabileşte sediul principal al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, în municipiul Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, 
parter, iar a sediilor secundare în Craiova: str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, bld. 
Oltenia, bl. 65A1, parter şi str. Teilor, nr. 16. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.4. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă preluarea, în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, astfel: 

  a) director executiv; 
  b) Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie socială, ce are în componenţă 

Compartimentul Stabilire şi Compartimentul Protecţie socială şi asistenţi 
personali; 

  c) Compartimentul Centrul social comunitar, politici de asistenţă socială şi 
parteneriate; 

   d) Biroul Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe; 
Art.6. Finanţarea activităţii Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova se face din bugetul local, bugetul de stat, sponsorizări, 
donaţii, legate, alte venituri prevăzute de lege. 

Art.7. Se aprobă numirea doamnei Stoian Ioana în funcţia publică de conducere de 
director executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova. 
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Art.8. Se aprobă desemnarea conducătorului Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova, ca ordonator terţiar de credite şi, pe cale de 
consecinţă, modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.146/2016. 

Art.9. Se aprobă împuternicirea doamnei Stoian Ioana să întreprindă toate demersurile 
necesare înregistrării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, autorizării şi acreditării acesteia, potrivit legii, în scopul 
dobândirii personalităţii juridice sau luării în evidenţă.     

Art.10. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a bunurilor aparţinând domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova, ce sunt necesare desfăşurării activităţii 
serviciului public de interes local cu personalitate juridică, prin protocol de 
predare-primire, ce urmează a fi încheiat în termen de 30 de zile de la data de 
01.01.2017. 

Art.11. Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Craiova să semneze protocolul 
de predare-preluare a bunurilor prevăzute la art.10 din prezenta hotărâre. 

Art.12. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Patrimoniu, 
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. 
 

 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, începând cu 
data de 01.01.2017. 

     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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2016,  conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data 
de 01.01.2017. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.16/2016. 

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

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

 
15. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
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Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., să 
voteze ordinea de zi. 

      Dl. Secretar Michianu: 
     Raport şi proiect modificat şi cu aceste amendamente v-aş ruga să fie supus votului. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

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 09.01.2017, ora 
14.00, punctul de pe ordinea de zi cu privire la analiza şi aprobarea completării 
contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi/membri ai consiliului de 
administraţie, cu clauzele obligatorii menţionate de Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016. 

 Art.2. 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 09.01.2017, ora 
14.00, actul adițional de modificare a contractelor de mandat pentru administratorii 
neexecutivi/membrii ai consiliului de administraţie, potrivit anexei la prezenta 
hotărâre. 

Art.3.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. 
Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la lucrările Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se împuterniceşte 
dl. Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută 
la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.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. 

 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal 
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 tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 

municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 2017. 

     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 planul 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 2017, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind 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 
ianuarie 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  acordarea 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 ianuarie 2017, 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. 
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 - 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 decembrie 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. 

 
 

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

     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. 

 
 

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale, destinate 
închirierii. 

     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 repartizarea, în vederea închirierii, a 4 locuinţe sociale către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să 
semneze contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1 şi 4 
din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctele 2 şi 
3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Craiova şi  S.C. DCV 
GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare 
cu gaz auto SKID GPL. 

     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 între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, 
amplasată pe terenul aparţinând domeniul public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 303,0 mp., situat în bld. Dacia, intersecţie cu Aleea III Castanilor, 
pentru o perioadă de 5 ani. 

   Art.2.Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ 
S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32”m, care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

     D-ra Consilier Local Predescu: 
     Eu aş avea o singură chestiune. Trebuie reglementat şi accesul de la drumul public 
pentru că acum deocamdată este interzis. Dar trebuie să avem în vedere lucrul ăsta.  
     Dl. Preşedinte: 
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     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 

ani, a bunului-imobil  “parcare str.Olteţ, nr.30-32”, care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1494,31 mp, conform Cărţii 
Funciare nr.207613, Subsol 1, cu suprafaţă utilă de 677 mp. şi Subsol 2 cu 
suprafaţa  utilă de 742 mp. 

Art.2. Raportul de evaluare privind stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi 
pornită licitaţia publică, documentaţia de atribuire, studiul de oportunitate, caietul 
de sarcini şi contractul de închiriere vor fi supuse spre aprobarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

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

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, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din   prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

municipiului Craiova, prin modificarea elementelor de identificare  a bunurilor 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.       
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                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. 

               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 atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul 
Craiova. 

     Dl. Consilier Local Florescu: 
     La acest punct 4 dintre cele 30 de străzi noi care primesc denumiri în municipiul 
Craiova, poartă numele a patru eroi craioveni care şia-u dat viaţa în teatrele de operaţii 
Angola, Irak şi Afganistan. Este vorba de eroii Emanoil Ciobanu, erou Valentin 
Leoveanu, erou Cătălin Marinescu şi erou Claudiu Vulpoiu. Eu am făcut această 
propunere în luna mai a acestui an. A fost respinsă în acea şedinţă. Mă bucur că în 
şedinţa de astăzi luăm această decizie şi trebuie, de asemenea, să recunosc şi să felicit 
executivul care a avut deschiderea necesară să introducă pe ordinea de zi a şedinţei de 
astăzi acest lucru. Mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

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

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

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

 
 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Trebuie reluat punctul 1 fiindcă avem şi art. 2 unde se declară vacant locul de 
consilier local. Am nevoie de votul dvs. 
     Dl. Preşedinte: 
     La art. 1 a fost încetarea prin demisie a mandatului d-lui consilier Matei Sorin. 
     D-ra Consilier Local Predescu: 
     La art. 1 luăm act, dar pentru art. 2 ne trebuie vot.  
     Dl. Preşedinte: 
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     Supun la vot art. 2 din hotărâre cât şi hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Matei Sorin Cristian din calitatea de 

consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi, pe cale de 
consecinţă, se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

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

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

 
 
 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea  Acordurilor de Parteneriat între 
Municipiul Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea 
proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi 
formare” 

     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 Acordului de Parteneriat între Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia, în vederea 
implementării proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor 
de muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills 
training) finanţat în cadrul Programului RO 25-06 Poverty Alleviation 
Programme (Programul de Combatere a Sărăciei), conform actului adiţional nr.1, 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, 
având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea 
competenţelor de muncă şi formare” (Strengthening education and developing 
work and skills training) finanţat în cadrul Programului RO 25-06 Poverty 
Alleviation Programme (Programul de Combatere a Sărăciei), conform actului 
adiţional nr.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, precum şi toate documentele 
necesare implementării proiectului.  

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.442/2015. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, 
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Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Relaţii Publice şi 
Management Documente, Primăria Oslo-Norvegia şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Preşedinte: 
Pentru că nu avem înscireri la cuvânt, declar închise lucrările şedinţei de astăzi, 

15.12.2016. Vă mulţumesc pentru participare. Vă urez la mulţi ani, sărbători fericite şi 
multă sănătate! 

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

 
                                                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Marin Traian Radu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


