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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.01.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
     Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 25, 1 consilier 
absent motivat (dl.Roşculete) şi 1 loc este vacant prin demisia d-lui consilier Matei Sorin. 
Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Permiteţi-mi să vă fac cunoscut controlul de legalitate pentru şedinţele de consiliu 
anterior avute: şedinţa de îndată din 06.12.2016, hotărâri adoptate – 2, hotărâri legale şi 
temeinice – 2; şedinţa ordinară din 15.12.2016 – hotărâri adoptate – 27, hotărâri legale şi 
temeinice – 23, fără control de legalitate la acest moment – 4 hotărâri; şedinţa de îndată 
05.01.2017, hotărâri adoptate – 8, toate legale şi temeinice prin exercitarea controlului de 
legalitate al Prefecturii Dolj.   
       Mai avem o restanţă din anul 2016, este vorba de HCL 172/2016 adoptată în data de 
28.04.2016, referitoare la vânzarea terenurilor pe Legea 112/199. 
      Daţi-mi voie să vă supun votului şi procesele-verbale ale şedinţelor: de îndată din 
06.12.2016, şedinţei ordinare din 15.12.2016 şi al şedinţei de îndată din 05.01.2017. 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 dispozitia nr. 543/20.01.2017, 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 26.01.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

 
1. Raportul privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova în anul 

2016. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi 

terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor de 
procedură instituite în acest sens. 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul 
şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.183/2016 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 
pentru anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru 
condiţii periculoase sau vătămătoare, personalului încadrat pe bază de contract 
individual de muncă-personal contractual din cadrul Sport Club Municipal Craiova. 

6. 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 februarie 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a numărului de asistenţi ai 
persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de muncă pe raza municipiului 
Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local 
pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază 
de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Dolj. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Fundaţia Creştină Ethos. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Acordul de parteneriat 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi 
Asociaţia Vasiliada. 

15. 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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16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.320/2012 
şi nr.322/2012, încheiate între municipiul Craiova şi Vasile Dinu Constantin, 
respectiv Gruia Luiza Ela. 

17. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Dr. Pătruţoiu Maria Livia S.R.L., având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A 
(Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

18. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie 
şi prestări servicii. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.27T/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea. 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Dimitrie Gerota, nr.7. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.76966/2014, 
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L. 

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 instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public al 
municipiului Craiova, precum şi aprobarea Regulamentului referitor la aplicarea taxei 
pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.4/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2017 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Claudiu-Ştefan Neagoe 
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3. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin în funcţia 
de administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi  pe 
mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de 
persoane 

 
 

     Punctul 18 a fost retras de pe ordinea de zi. Propun să votăm ordinea de zi în bloc. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

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

 
1. Raportul privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova în 

anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor 

şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor 
de procedură instituite în acest sens. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru 
administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK 
CRAIOVA”. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.183/2016 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, personalului încadrat pe bază de 
contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Sport Club 
Municipal Craiova. 

6. 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 februarie 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a numărului de asistenţi ai 
persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de muncă pe raza municipiului 
Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
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Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Dolj. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Fundaţia Creştină Ethos. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Acordul de 
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia Vasiliada. 

15. 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. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 
nr.320/2012 şi nr.322/2012, încheiate între municipiul Craiova şi Vasile Dinu 
Constantin, respectiv Gruia Luiza Ela. 

17. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Pătruţoiu Maria Livia S.R.L., având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, 
nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova 
pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.27T/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel 
Badea. 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Dimitrie Gerota, nr.7. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.76966/2014, 
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L. 

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

24. Proiect de hotărâre privind instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public 
al municipiului Craiova, precum şi aprobarea Regulamentului referitor la aplicarea 
taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.4/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2017 

28. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Claudiu-Ştefan Neagoe 

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin în funcţia de 
administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de 
transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane 

31. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
 
1. Raportul privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova 

în anul 2016. 
Dl. Preşedinte: 
Este un punct care nu se supune la vot. Se ia la cunoştinţă. 

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria 

clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova 
şi a normelor de procedură instituite în acest sens. 
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 criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite 

situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor de procedură instituite 
în acest sens,  prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Servicii 
Publice, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.01.2017                                                         7                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale 
pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH 
INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

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

  Art.1. Se aprobă modificarea art.1 lit.a şi b din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.7/2015, care vor avea următorul conţinut: 

             “a) scutire de la plata impozitului/taxei pe terenuri, corespunzător terenului  
aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art.464 alin.1 lit. n din  Legea 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

              b) scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, corespunzător clădirilor  care 
fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art.456 alin.1 lit 
i din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare”.  

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul          
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi administratorul Parcului 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA” 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2016 referitoare la aprobarea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice, 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 modificarea Planului 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 Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pentru anul 2017, 
conform  anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2016 şi 
se completează cu o nouă anexă-nr.3, cu privire la Planul de ocupare a funcţiilor 
publice pentru Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2017. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 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 Regulamentului de acordare a sporului 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, personalului încadrat pe bază de 
contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Sport Club 
Municipal Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau 

vătămătoare, personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-
personal contractual din cadrul Sport Club Municipal Craiova, conform  anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de 15% 
din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat, personalului încadrat pe bază 
de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Sport Club 
Municipal Craiova, conform Regulamentului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, 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. 

 
 

6. 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 
februarie 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 februarie 2017, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii ianuarie 2017, 
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 Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 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. 

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a numărului de 
asistenţi ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de muncă pe 
raza 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,  pentru anul 2017, numărul de 500 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza municipiului Craiova. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiovavor 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 Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai 
căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, 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 actiuni sau de lucrări de interes local, pentru beneficiarii de 

ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de 
protecţie specială, pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova şi S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Protocolului de colaborare având ca scop asigurarea 

cadrului legal de cooperare între cele două părţi, potrivit competenţelor stabilite 
prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de activităţi comune 
legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor 
propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local, în sensul 
schimbării părţii contractante “Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova”, în “Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare 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.253/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Dolj 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. 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Dl. Secretar Mischianu: 

       O chestiune prealabilă. La comisia juridică, d-ra Predescu a învederat că trebuie să 
fie exclusă din conţinutul întregului protocol sintagma „din aparatul de specialitate al 
primarului”. Ne-am însuşit această chestiune şi a fost modificat raportul şi proiectul de 
hotărâre. 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 modificarea Protocolului de colaborare, având ca obiect punerea în 

aplicare a prevederilor art.52, alin.4 şi 5 din Legea nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, respectiv înhumarea persoanelor private de 
libertate decedate, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea, după cum 
urmează: 
a) schimbarea părţii contractante „Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova”, în „Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”; 

b) modificarea art.3 lit.C, în sensul înlocuirii “Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, prin Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova” cu „Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova” 

Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Protocolul 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.29/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi Penitenciarul 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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11. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de 

colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor 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 Protocolului de colaborare având ca obiect realizarea de 

măsuri şi acţiuni de sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale 
persoanelor vârstnice de cult mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor 
situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau 
excluziune la nivelul comunităţii locale, în sensul schimbării părţii contractante 
„Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova”, în „Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova”. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare 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.116/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova 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 modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină Ethos. 

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 Protocolului de colaborare, având ca obiect colaborarea 

părţilor în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în 
situaţie de risc social din municipiul Craiova, în sensul schimbării părţii 
contractante „Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova”, 
în „Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”. 

Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Protocolul de colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.     
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Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos” 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 modificarea părţii contractante din Protocolul de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Dolj. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea Protocolului de colaborare având ca obiect aplicarea 

metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, în sensul schimbării părţii contractante 
“Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova”, în „Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova”. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare 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: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă 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. 

 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Acordul de 
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada. 

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 modificarea Acordului de parteneriat, având ca obiect elaborarea şi 
implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului 
Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, în sensul 
schimbării părţii contractante „Consiliul Local al Municipiului Craiova”, în 
„Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”. 

Art.2.  Se aprobă majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova de la suma de 400,00 mii lei, la suma de 455,00 mii lei, pentru suportarea 
costurilor de funcţionare a centrului, începând cu 01.05.2017. 

Art.3.  Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.     

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei 
şi Asociaţia Vasiliada 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 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, 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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16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 
nr.320/2012 şi nr.322/2012, încheiate între municipiul Craiova şi Vasile Dinu 
Constantin, respectiv Gruia Luiza Ela. 

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.320/01.02.2012, 
încheiat între Municipiul Craiova şi Vasile Dinu-Constantin, ce are ca obiect 
terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
174 mp. (lotul nr.63), situat în str.Constanţa, nr.45R (fostă Tarlaua 51, Parcelele 
12, 13), până la data de 31.07.2019. 

  Art.2.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.322/01.02.2012, 
încheiat între Municipiul Craiova şi Gruia Luiza Ela, ce are ca obiect terenul care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul 
nr.20), situat în str.Constanţa, nr.47U (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13), până la 
data de 31.07.2019. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2010. 

  Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Vasile Dinu-Constantin şi  
Gruia Luiza Ela 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 încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Pătruţoiu Maria Livia S.R.L., având ca 
obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu 
Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

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

Art.1.Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Dr. Pătruţoiu Maria-Livia S.R.L., reprezentată legal prin medic 
titular al dr.Pătruţoiu Maria-Livia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 
municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa 
Nouă), până la finalizarea procedurii de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

    Art.2.Chiria pentru spaţiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1, 
se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

    Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dr. Pătruţoiu Maria-Livia vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere 

având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

       Vreau să vă rog frumos să încercăm să identificăm şi alte terenuri unde se pot pune 
construcţii mobile deoarece de câteva luni şi cel puţin de 2-3 ani de când ştiu eu, numai 
prelungim şi nu scoatem nimic ca să mai putem închiria şi altor cetăţeni ai Craiovei care 
poate vor să închirieze şi să trăiască şi ei, să angajeze câţiva oameni să mai aducem un 
plus şi la bugetul primăriei şi al oamenilor din Craiova. Asta vreau să vă rog în mod 
special. Vă mulţumesc. 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Vreau să precizez că noi, consilierii PNL, votăm pentru pentru ultima dată dacă vom 
mai avea astfel de proiecte de hotărâre neînsoţite de alte terenuri şi chiar aş dori ca în 
următoarele 30 de zile primăria să facă o listă cu 50 de locaţii. Vă rog să consemnaţi şi să 
ne transmiteţi în 30 de zile o listă cu cel puţin 50 de locaţii pretabile pentru închiriere în 
vederea construcţiei de construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii economice. 
Sunt foarte multe locuri în oraş unde au fost demolate chioşcuri de foarte mulţi ani însă 
fundaţiile din gresie, din faianţă, din betoane, zac şi acum acolo. Pentru noi este evident 
că nu s-a dorit înfrumuseţarea oraşului prin demolarea acestor chioşcuri, atâta timp cât 
fundaţiile au rămas în picioare. Repet, dorim ca în următoarele 30 de zile să ne fie 
prezentate cel puţin 50 de locaţii, sau 20, sau 30 câte consideraţi. Şi vom vota pentru 
ultima dată pentru prelungiri, dacă nu veniţi însoţiţi la altă prelungire şi de alte variante 
de alte variante pentru alţi cetăţeni care poate nu îndeplineau vârsta de 18 ani să-şi facă o 
firmă acum 10 ani sau 8 ani sau 7 ani când s-au închiriat primele chioşcuri. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.203/11.10.2006, încheiat 
între Municipiul Craiova şi S.C.PRO M ŞI D S.R.L., având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 7,20 mp., 
situat în bld.1 Mai – zona Spitalului nr.1, până la data de 31.08.2024. 

  Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.205/27.11.2006, 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C.ZONIN COM S.R.L., având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
56,50 mp., situat în str.Calea Bucureşti, nr.93 A, până la data de 31.08.2024. 

Art.3. Chiria pentru terenurile identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2016 
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referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017, urmând a 
fi actualizată anual conform hotărârilor de consiliu adoptate în acest sens. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre.  

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în  mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003 şi nr.376/2005. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe, 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 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. 

 
 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.27T/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel 
Badea. 
D-ra Consilier Local Predescu: 

       La comisia juridică s-a propus precizarea datei şi se modifică articolul prin 
includerea faptului că se prelungeşte cu jumătatea termenului respectiv 7 ani şi 6 luni 
până la data încheierii contractului. 
        Dl. Secretar Mischianu: 
        Ne-am însuşit această propunere în comisia juridică şi hotărârea va fi redactată cu 
termenul menţionat. 
        Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  prelungirea, pe o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 

31.07.2024, a duratei contractului de concesiune nr.27T/2002, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea, având ca obiect terenul 
în suprafaţă de 47 mp.,  situat în municipiul Craiova, str.Carol I, la parterul 
blocului M6B. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr.27T/2002. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2001. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Pavel Badea 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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20. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7. 

      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 concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 9670 mp., 
având valoarea de inventar de 1.575.550,31 lei, care face parte din bunul imobil 
cu nr.de inventar 42000654, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
art.1 din contractul de concesiune nr.4487/2012, încheiat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional de 
modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, nr.147/1999 şi 
nr.495/2015. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.76966/2014, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian Construction Group Investment 
România S.R.L. 
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Astăzi discutăm despre celebrul cartier chinezesc care  reprezintă o mică parte din 
greaua moştenire pe care ne-a lăsat-o d-na primar Lia Olguţa Vasilescu, dar această grea 
moştenire nu face obiectul discuţiei de astăzi, o vom avea şi de îndată ce vom vedea 
bugetul ca să vedem cât de îndatorat este oraşul nostru. Cert este că astăzi oraşul nostru 
nu mai are un primar ales, are un consiliu local ales, şi consiliul local trebuie să redreseze 
în cel mai scurt timp acest oraş. Acest proiect al cartierului chinezesc, din păcate,   
reprezintă o pată de rușine pe obrazul nostru, al administrației, astăzi nu vom face 
altceva decât să prelungim această boală şi cum spun românii, boala lungă este moarte 
sigură. Ştiţi că încă de la început am considerat că această firmă românească, cu nume 
chinezesc nu are capacitate tehnico-economică să ducă la bun sfârşit acest proiect. Mă 
îndoiesc de faptul că vor realiza în șase luni de zece ori mai mult decât au realizat în doi 
ani. În consecinţă, propunerea noastră, a Partidului Naţional Liberal, este să schimbăm 
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contractul cu această firmă, în sensul în care din cele 23 de blocuri dânsul a apucat să 
pună fundaţia doar la 17, să diminuam numărul de locuinţe şi de blocuri, iar cele șase 
blocuri care sunt  neîncepute, Primăria Craiova să organizeze șase licitații pe loturi, 
astfel încât să aibă ocazia ca șase firme craiovene şi nu numai, să poată să construiască 
câte un bloc. În acest fel, ne vom asigura că muncitorii din Craiova, că firmele din 
Craiova vor lucra şi ne vom asigura că craiovenii noştri vor vedea anul acesta 
apartamente. Aceasta este propunerea noastră, dacă doriţi s-o luaţi în considerare bine, 
dacă nu, noi nu vom vota această prelungire a bolii românească cu  nume chinezesc. 
          D-ra Consilier Local Predescu: 
          Să nu denaturăm lucrurile. Consiliul Local funcţionează legal. Toate instituţiile 
funcţionează legal. Conform legii, unul dintre viceprimari exercită atribuţiile de primar. 
Pe de altă parte, legat de acest proiect, este absolut pe de o parte legală, pe de altă parte 
oportună soluţia de a prelungi o singură dată până la data limită prevăzută în actul 
adiţional la cererea părţii chineze pentru a face tot ceea ce stă în putinţa părţii române, 
consiliul local, pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate. Pe de altă parte 
această prelungire este profitabilă pentru că, aşa cum se observă, tot ceea ce s-a realizat 
fără nicio cheltuială din partea noastră, rămâne în proprietatea municipiului Craiova, 
administrator fiind Consiliul Local al Municipiului Craiova. Oricum în aceste condiţii se 
lucrează mai greu pentru că este foarte frig. Dacă am stopa acum acest contract şi am 
proceda la demararea procedurilor invocate de coleg, ar necesita un timp mult mai mare 
decât cel pe care partea chineză îl arată în contract. Aşa că eu zic să fim de bună credinţă, 
să acţionăm în interesul celor care au avut în vedere că vor avea o locuinţă în aceste 
blocuri construite şi să procedăm la prelungirea datei contractului. Pe de altă parte, 
legislaţia în vigoare prevede posibilitatea, pentru că sunt mai multe posibilităţi de a trece 
pe locuinţe sociale sau alte modalităţi pe care executivul şi consiliul local le vor analiza 
la împlinirea datei limită prevăzută în actul adiţional. Să nu facem extrapolări care nu îşi 
au locul, este o soluţie optimă în acest moment.  
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Am ascultat cu atenţie luarea de poziţie a d-rei Bianca Predescu şi vorbeşte de partea 
chineză. Personal nu am văzut niciodată vreun chinez. În al doilea rând, solicit părţii 
chineze să vină în Consiliul Local Municipal Craiova într-o şedinţă viitoare şi să susţină 
punctul de vedere. Să ne spună de ce nu a realizat până la acest moment decât 10% din 
investiţie în doi ani, ce posibilităţi deosebite, ce oportunităţi fenomenale îi apar aşa peste 
noapte şi în câteva luni va avea banii necesari  să finalizeze investiţia. Vă propun astăzi 
să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect altfel, noi, consilierii PNL, vom vota 
împotrivă şi în şedinţa de consiliu din luna februarie să fie chemată în şedinţă partea 
chineză. 
 D-ra Consilier Local Predescu: 
 Este o persoană juridică română pentru că în raport de dispoziţiile legii române are 
sediul social pe teritoriul României. Nu contestăm lucrul acesta dar cu privire la capital, 
facem afirmaţiile pe care le facem.  
 Dl. viceprimar Genoiu: 
     Vreau să aduc nişte lămuriri vis a vis de felul în care au decurs lucrurile şi de ce s-a 
ajuns la această formă. Ştiţi bine şi a fost discutat inclusiv în această sală de şedinţă, că în 
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luna ianuarie expira autorizaţia de construcţie și urma prelungirea acestei autorizaţii. 
Solicitarea de prelungire a autorizaţiei de construcţie, s-a făcut în termenul legal de către 
firma chineză cu documentele care trebuiau depuse conform legislaţiei. Aşa cum aţi 
discutat cu Direcţia de Urbanism, nu exista niciun motiv pentru a nu prelungi autorizaţia. 
Autorizaţia de construcţie se prelungeşte sau nu se prelungeşte în baza unor criterii 
stabilite foarte clar de legiuitor. În această situaţie, nu exista niciun criteriu şi niciun 
motiv pentru a nu prelungi această autorizaţie. Deci autorizaţia a fost, dacă nu mă înşel, 
sau urmează a fi prelungită pentru că din punct de vedere legal, nu ai niciun motiv să nu 
a prelungeşti. Ca atare situaţie, eram puşi în situaţia de a rezilia contractul cu firma 
chineză pe una din alte clauze pe care le aveam noi prevăzute în contrat şi de a prelua în 
patrimoniul primăriei tot ceea ce s-a executat la data respectivă. Am consultat și notari, 
și OCPI, am consultat și executorii judecătorești, și am ajuns la concluzia că există mai 
multe variante. Oricum, oricare dintre variante duceau ori la o hotărâre judecătorească 
care să consfinţească încheierea contractului, şi trecerea în proprietatea primăriei a 
lucrurilor care sunt executate la momentul respectiv, sau un act adițional în formă 
amiabilă prin care aceste lucruri să fie cedate primăriei. Având în vedere termenul care 
decurgea la una din variante şi la cealaltă, am optat pentru cea de-a doua variantă, 
considerând-o mult mai scurtă şi am ţinut cont de solicitarea firmei chineze de a cere un 
termen de trei luni sau cât vine până la sfârşitul lunii mai motivat de faptul că firma 
chineză care este singurul finanţator al firmei din România are de încasat foarte mulţi 
bani de la primăria oraşului din China şi în speranţa că vor încasa o parte din banii pe 
care îi iau, vor putea finanţa în continuare această firmă din România. Ăsta a fost criteriul 
pentru care am ales această variantă. În schimb noi am solicitat şi am trecut în actul 
adiţional trecerea în proprietatea Primăriei Craiova pe lângă a construcţiilor şi a 
autorizaţiei de construcţie şi, mai ales, a proiectului de execuţie. Practic în acest moment 
noi suntem proprietari, începând cu 31 mai, ai construcțiilor din str. Caracal în valoare de 
aproximativ opt milioane de lei, bineînţeles vor fi preluate cu situaţii de lucrări şi cu tot 
ceea ce este la ora asta în documente, ai Proiectului Tehnic în valoare de 1,5 milioane de 
euro şi care la fel, va fi preluat cu documentele respective și ai Autorizației de 
Construire, care are și ea o valoare destul de mare. Practic puteam să alegeam acea 
variantă de a nu prelungi autorizaţia de construcţie, dar în mod abuziv. În această situaţie 
autorizaţia de construcţie poate fi folosită şi dacă noi ne mişcăm repede, să zicem, până 
la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construcţie din ianuarie 2018 putem să ne apucăm 
de lucru în varianta propusă de dl. consilier Vasile, într-o altă variantă, oricum modul de 
lucru îl vom stabili împreună în momentul în care acest act va fi croit într-o formă sau 
alta. Vizavi de extrasul de cont şi de garanţia că ei vor pune banii, încă o dată vă spun, 
după părerea mea, este în primul şi în primul rând nelogic să cedezi aproximativ zece 
milioane de euro și să vii cu un extras de cont care ar putea fi  fictiv. Ne-am luat măsuri 
de siguranţă şi la acest lucru. Pentru că extrasul de cont se referă la extrasul de cont al 
firmei din România, care  are contul la o bancă din România şi care cu tot ceea ce au 
venit bani de la unicul asociat, au venit sub formă de creditare a firmei din România pe 
baza unui acord cu Banca Naţională a României. Intrarea acestor bani, pentru că vorbim 
de sume mari, sau ieșirea acestor bani din România, nu se face decât cu acordul BNR și 
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în anumite condiții. Nu mai vorbesc de comisionul bancar pentru transferul a câteva zeci 
de milioane de euro. Să dea Dumnezeu, din punctul meu de vedere să vină toţi banii, să 
aibă în contul firmei din Craiova şi să dea drumul la lucrări. Este cea mai comodă 
variantă pentru noi. Dar am pus tot răul în faţă şi în acest moment, în actul adiţional pe 
care firma chineză deja l-a semnat şi pe care îl avem la dispoziţie şi putem să-l vedem, în 
acest moment ne-am luat toate măsurile de siguranţă, în aşa fel încât să nu mai trebuiască 
după 30 mai să mai avem de-a face cu vreo procedură decât aceea de a stabili cum 
continuăm mai departe lucrările. A fost cea mai rapidă modalitate pe care am găsit-o, şi 
credeţi-mă, ne-am consultat şi din consiliul local şi cu notari, şi cu OCPI şi cu executori 
judecătoreşti şi cu tot ce ţine de această relaţie oficială. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Vrem să ne spuneţi şi nouă suma care trebuie să fie în contract să ne dăm seama de 
valoarea pe care trebuie să o aibă.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Dacă nu mă înşel este stipulat chiar în actul adiţional, este vorba de suma de la 
autorizaţia de construcţie. D-ra Arhitect, aveţi cumva valoarea declarată la autorizaţia de 
construire? Dacă nu, îi transmiteţi d-nei consilier. Este ceva în jur de 40 milioane de 
euro. Luaţi valoarea exactă şi o transmiteţi d-nei consilier. Poate reuşiţi chiar în cursul 
şedinţei.  
 D-ra Consilier Local Predescu: 
 În contract este trecută autorizaţia de construcţie, ea este un bun evaluabil şi nu 
trebuie trecută valoarea atâta timp cât este trecut bunul în natură. 
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Un scurt punct de vedere, a propos de ce s-a discutat. Am înţeles explicaţiile d-lui 
Genoiu. Totuşi trebuie să admitem că până la urmă acest întreg proiect a fost un eşec încă 
din faza de început, aşa cum avertiza atunci tot colegul Vasile. Eu atunci nu eram 
consilier, iar această ultimă prelungire care se solicită eu cred că are mai mult intenţia de 
a nu-şi asuma până la urmă actuala administraţie un eşec, că deja nu mai vorbim de un 
semieşec, este un eşec total. Mă gândesc numai la oamenii aceia care aşteptau să-şi 
cumpere nişte locuinţe la nişte preţuri avantajoase, aşa cum s-a promis şi decepţia pe care 
au avut-o. Între timp, probabil fiecare dintre ei şi-au căutat alte soluţii. Propunerea mea ar 
fi, bineînţeles propunerea consilierilor PNL, să dăm de lucru firmelor craiovene cum 
spunea şi colegul Vasile şi să rupem odată pisica în două cu acest proiect pentru că 
amânarea asta mie nu-mi dă speranţe că s-ar finaliza. Cum a zis d-ra Predescum acum 
este iarnă şi nu se lucrează, mai la vară cine ştie ce criză financiară mai dă peste ei şi 
dacă mai încasează câte ceva şi vedem doi-trei muncitori răzleţi pe acolo care abia se 
mişcă. 
 Dl.Viceprimar Genoiu: 
 Vreau să lămurim aceste lucruri. Criteriile prin care se preia această proprietate la 31 
mai sunt clare. Nu este vorba de un muncitor, doi, prin şantier pe acolo, că nu asta poate 
să ne mai răzgândească că cineva şi-ar doi acest lucru. Vis a vis de promisiune, 
promisiunea este în continuare certă pentru că, reţineţi, nimeni nu a încasat niciun ban, 
nu s-a luat un avans de la nimeni, nu s-a făcut nicio începere a unor demersuri în privinţa 
contractării lucrărilor de acolo. Ăsta a fost unul din lucrurile bune pe care firma le-a 
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adoptat în sensul că nu a început să încaseze avansul. Vis a vis de preţul acela pe care l-
am stipulat în contractul de concesiune şi care după părerea mea, rămâne valabil pentru 
tot ceea ce se va întâmpla de aici încolo, chiar dacă preţul construcţiilor a crescut între 
timp, chiar dacă valoarea pe metru pătrat este departe de ceea ce s-a stabilit la nivelul 
încheierii contractului de concesiune cu firma chineză, trecerea în proprietatea primăriei 
la ora aceasta a unor bunuri deja realizate, fac ca preţul de vânzare să fie în continuare la 
nivelul la care l-am stipulat pentru că primăria nu-şi va propune să creeze o afacere sau 
un lucru din care să-şi facă profit şi să-şi menţină promisiunea cu preţul acela maxim de 
400 euro pe mp.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat 

între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L., având ca 
obiect  concesionarea prin  licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19304,34 
mp., situat în intravilanul municipiului Craiova, str.Caracal nr.132, înscris în 
CF.214726, în vederea construirii de locuinţe colective, cu regim  mare de 
înălţime, destinate cumpărării, conform actului actului adiţional prevăzut în anexa 
care face parte integantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014.   

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
22. 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. 
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  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 
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. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
     a) 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. 
                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. 
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24. Proiect de hotărâre privind instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul 
public al municipiului Craiova, precum şi aprobarea Regulamentului referitor 
la aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al 
municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Florescu: 

      Eu am făcut ieri o propunere de amendament în şedinţa Comisiei de Urbanism şi 
anume aceea de a institui un program al acestor parcări, şi acest program să fie în felul 
următor: de la ora 7 dimineața până la 19 seara parcarea să fie cu plată. Iar între orele 19 
şi 7 dimineaţasă fie fără plată. Noi, consilierii PNL, vom vota pentru acest proiect în 
situaţia în care acest amendament va trece, sau împotrivă dacă nu va fi acceptat. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Consilier Local Diaconu: 
 Aşa cum am spus şi la şedinţa comisiei din care fac parte, ieri, este anormal şi nu 
este firesc ca cei care doresc să parcheze în zonă, să poată achita taxa parcării doar prin 
sms. Sunt diferite motive prin care nu funcţionează telefonul, am rămas fără acumulator 
la telefon, am cartelă, nu am abonament şi nu am suficienţi bani să plătesc parcarea. Ce 
fac? Nu plătesc parcarea, nu parchez acolo pentru că nu am credit pe telefon? Vreau să 
plătesc parcarea cu numerar la un ghişeu sau să plătesc prin alte modalităţi. Este anormal. 
 Şi mai este un aspect pe care vreau să-l spun, este faptul că cei care stau în zonă nu 
este normal să plătească după ora 18 taxa de parcare pentru că nu este normal. Oamenii 
locuiesc în zona respectivă, ceilalţi locuitori ai Craiovei nu plătesc taxă de parcare în 
zona în care ei stau. Propun ca cei care stau în zonă să nu plătească taxă de parcare după 
ora 18. Mulţumesc. 
 D-ra Consilier Local Predescu: 
  Acest proiect a fost supus dezbaterii publice. O parte dintre noi, am venit, după 
cum a considerat fiecare. Dacă cei care au ridicat problemele acum direct în şedinţă ar fi 
fost prezenţiu, ar fi văzut ce s-a discutat atunci. S-au discutat mai multe lucruri. În primul 
rând că la dezbaterea publică au fost invitaţi expres şi au fost prin reprezentanţii lor 
asociaţiile propritarilor din toată zona avută în vedere. Faţă de problemele ridicate de 
aceştia, aşa cum cunoaşteţi şi dvs. proiectul iniţial pentru că a fost pe site-ul primăriei 
publicat cu mult timp înainte, au rămas foarte puţine spaţii supuse taxării, acestei parcări 
cu taxă tocmai pentru ca toate persoanele care au domiciliul în zonă şi parcarea în actul 
de proprietate al maşinii este trecută la adresa respectivă, să nu fie afectate. Asta a făcut 
ca foarte puţine, sunt decât trei sectoare care au rămas din foarte multe care au fost 
atunci. Cu ocazia dezbaterilor, s-au ridicat şi alte probleme, şi anume extinderea acestui 
model şi pe alte artere, dându-se de exemplu, Calea Bucureşti şi A.I. Cuza. Dl. 
viceprimar Genoiu prezent, a explicat câteva chestiuni. Pentru că şi eu sunt una dintre 
persoanele care, prezentă la dezbaterea publică, am ridicat aceeaşi problemă a plăţii prin 
sms a taxei de parcare pe considerentul că poate nu toată lumea are telefon mobil pentru 
a realiza această plată. Şi s-au dat dezlegări tuturor acestor chestiuni. Pe de o parte, este o 
formă pe care noi o tatonăm în prezent, sau, cel puţin executivul, aşa cum o propune, o 
tatonează în prezent. Priveşte doar centrul istoric. Pentru a descongestiona parcarea la 
întâmplare, după bunul plac, în centrul istoric. Plata prin SMS este cea care este cea mai 
puțin costisitoare. Pentru că şi eu la rândul meu am dat exemplele pe care le cunoaştem 
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cred că cu toţii, de ani de zile, din Sibiu şi din Timişoara. Dar această maşinărie şi acest 
sistem este foarte costisitor dacă raportăm costul acestor maşini de taxare la valoarea pe 
care noi o obținem din perceperea taxei întrece aproape de o sută de ori valoarea 
investiţiei pe care am face-o. De aceea s-a avut în vedere această formă cu cheltuieli 
minime. Altele au fost problemele ridicate de cetăţeni la dezbaterea publică pe care 
executivul ştiu că o să le aibă în vedere, a fost aceea a parcării de taximetre de aici din 
zonă. După cum se vede au fost eliminate str. Theodor Aman şi Kogălniceanu pentru 
care au fost cele mai multe discuţii la acea dată. Cât priveşte intervalul orar pe care dvs. 
l-aţi propus, fără a arăta considerentul intervalului orar. Executivul discutând la acea 
dată, a arătat şi de ce menţinem pe toată perioada zilei, pe de o parte pentru că cei care 
sunt proprietari în zonele riverane au spaţiu de parcare asigurat, iar pe de altă parte 
pentru a menţine ordinea şi liniştea publică printr-o parcare cu plată inclusiv pe timpul 
nopţii.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Mulţumesc, d-ra Predescu, este foarte complet ceea ce dvs. aţi specificat. Vreau să 
mai aduc câteva precizări, lucru pe care l-am făcut şi la dezbaterea publică care a avut loc 
în cursul acestei luni în aceeaşi sală. La baza acestui regulament au fost două obiective. 
Primul dintre ele este planul de mobilitate pe care, aşa cum mai discutat, este unul dintre 
cele mai complete şi mai bine puse la punct din ţară şi este primul făcut prin şedinţa de 
consiliu. Planul de mobilitate stă la baza strategiei de dezvoltare, care strategie de 
dezvoltare se lucrează la ea la această oră şi care stă la rândul ei la baza oricărui proiect 
pe care vrei să-l mai iniţiezi de aici încolo indiferent că este vorba de banii europeni sau 
banii locali. Planul de mobilitate este bazat şi este făcut, vreau să specific acest lucru, 
este făcut de zona metropolitană în cooperare cu agenţia de dezvoltare, este bazat pe 
reducerea în mare proporţie a circulației de autovehicule în zona centrală. Se pleacă de la 
ideea că zona centrală trebuie să fie o zonă de relaxare, o zonă pietonală sau pe cât 
posibil, circulată cu maşini sau cu mijloace de transport comun şi la rândul lor pe cât 
posibil acţionate electric. Al doilea argument a fost acela de utilizare a parcării subterane 
care este o variantă la tot ceea ce înseamnă parcare de suprafaţă în zonă. Vreau chiar să 
specific via a vis de observaţiile făcute că cine nu are telefon ce face, pe această variantă 
cine nu are telefon are varianta de a intra în parcarea subterană, de fapt, ăsta este scopul, 
de a folosi această parcare subterană, din care parcare subterană şi până în centru, cred că 
se fac două-trei minute de mers pe jos , deci nu este un efort  extraordinar de mare şi ai 
opțiune, deci ai de ales, nu eşti pus în situaţia dacă nu ai telefon să pleci înapoi la Cârcea 
sau de unde ai venit. Un al doilea argument a fost în parcursul acestei variante pe proiect 
pe care o supunem aprobării, a fost această dezbatere publică şi această modalitate de 
lucru foarte completă, adică am ales cea mai stufoasă modalitate prin dezbatere publică 
pe site-ul primăriei, dezbatere publică la sediul primăriei şi vreau să spun că în toată 
această perioadă au sosit foarte multe observaţii de la cetăţenii Craiovei, iar forma pe 
care v-o prezentăm noi este cea care a cumulat toate informaţiile şi solicitările de la 
cetăţeni. O mare parte din solicitări s-au referit şi se referă la dorinţa de a extinde acest 
mod de parcare cu plată. Riveranii din tot oraşul au solicitat în fiecare cartier aproape, a 
fost o solicitare de a se extinde această modalitate în aşa fel în afară de parcarea pe care 
şi-o permite cu taxa de 40 de lei în parcările din oraşul Craiova să poată să-şi plătească în 
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mod suplimentar o parcare în parcarea blocului şi să aibă locul asigurat. Deci asta a fost 
concluzia pe care am tras-o în urma sesizărilor.  

Altă concluzie a fost cea legată de faptul că iniţial, proiectul a fost depus sub o 
formă mărită, cu str. Kogălniceanu, cu str. Olteţ, cu toată zona pietonală inclusiv Mihai 
Viteazu până la Inspectoratul Şcolar. În funcţie de solicitările şi de observaţiile 
cetăţenilor şi o mare parte din ele fiind de la riverani, şi discuţiile făcute cu asociaţiile de 
proprietari în această sală, s-a ajuns la concluzia de a restrânge această zonă, aşa cum 
este ea în forma prezentată în acest regulament şi acest proiect de regulament pe care vi-l 
prezentăm spre aprobare astăzi. S-au ales străzile pe care nu sunt locuinţe, cum este str. 
Nicolaescu Plopşor dintre intersecţia A.I. Cuza şi intersecţia cu str. Olteţ, unde de o parte 
este English Park, de cealaltă parte este clădirea Prefecturii, s-au ales zone unde riveranii 
au soluţie de parcare. Inclusiv str. Romului care vine perpendicular pe A.I. Cuza, dar 
numai până la str. Teatrului, deci în jurul primăriei, unde la fel, riveranii au acces şi au 
parcare în spatele blocului. Practic, strada care ne interesează cel mai mult este strada 
A.I. Cuza şi disconfortul care ne interesează cel mai mult şi inclusiv în sală şi în tot 
oraşul sunt cetăţeni care ne-au sesizat acest lucru, este acea parcare a maşinilor, aleatorie, 
seara după o anumită oră. Practic disconfortul apare după o anumită oră, indiferent că 
este vară şi se merge la terasele din centrul istoric, sau este rană şi se merge în zona 
Orăşelului Copiilor pe toată această stradă A.I. Cuza se parchează dens făcând ca 
circulaţia să fie imposibilă. Corelată această imposibilitate de a parca civilizat cu 
imposibilitatea ridicării maşinilor auto s-a ajuns în această situaţie. Practic, ce se 
întâmplă, acest regulament stabileşte foarte clar modalitatea în care se parchează pe str. 
A.I. Cuza, pe tronsonul de la Popa Şapcă şi până la Universitate şi el va fi dublat de 
regulamentul pentru ridicarea maşinilor pentru faptul că atunci când o maşină se va găsi 
de către Poliţia Locală că nu are parcarea plătită, să poată fi ridicată în aşa fel încât 
trebuie să existe şi o măsură de constrângere în ideea de a folosi cât mai corect acest 
regulament. Practic, pe de o parte, avem variante pentru cei care nu pot să trimită sms, 
avem posibilitatea de a sancţiona pe cei care parchează neregulamentar, avem soluţii 
pentru toţi riveranii, pentru că zona respectivă nu cuprinde blocuri care nu au soluţie şi 
avem şi posibilitatea de a civiliza această zonă care este foarte foarte urâtă şi foarte 
aglomerată. Din punctul acesta de vedere este un experiment şi vreau să tragem toţi 
concluzia dacă merită să cumpărăm acele automate de plată care sunt destul de scumpe, 
ceea ce s-a găsit, cel mai ieftin automat este pe undeva la 6 mii euro, şi vom trage 
concluzia că automatpasul doi va însemna că luăm şi automate dacă ele sunt rentabile. 
Cel puţin aşa spunea d-ra Predescu, dacă intră şi într-o zonă de amortizare şi se merită să 
investim în ele, şi vom pune aceste automate, după care extinderea zonei va ţine cont şi 
de propunerea d-lui consilier vis a vis de ce se întâmplă după ora 18. Am luat în calcul 
această propunere inclusiv cu aceste taloane de riverani, însă să ştiţi că avem experienţa 
din centrul istoric, am făcut o simulare la un moment dat şi taloanele riveranilor, având în 
vedere că la un apartament este o maşină, de multe ori fiind zonă centrală mai are şi pe 
cineva din familie cu domiciliul pus la maşină în zona respectivă, mai are şi o firmă şi 
numărul de gratuităţi depăşeşte numărul locuirlor de parcare şi atunci ar însemna că 
parcarea cu plată nu mai ai la ce să o dai pentru că degeaba ai făcut-o. Deci ea trebuie 
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studiată şi toate aceste lucruri analizate şi găsită varianta optimă. Până una alta, această 
variantă minimă pe care am ales-o este funcţională şi poate fi pusă în funcţiune.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul d-lui Florescu. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi 

pentri şi 19 voturi împotrivă. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este 

pentru? 
Art.1.  Se aprobă instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public, în municipiul 

Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se  aprobă  Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor 

pe domeniul public al municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local nr. 201/2011. 

Art.4.Primarul municipiului Craiova, prin structurile funcţionale: Direcţia Administraţiei 
Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Servicii Publice 
şi Poliţia Locală Craiova a Municipiului Craiova vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.4/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor 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 desemnarea dnei. Alina Marin, inspector de specialitate în cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.2. Se aprobă mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul Serviciului 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, să voteze în 
Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului 
Local Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj”. 

  Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2013. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de Dezvoltare 
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Intercomunitară  „Salubris Dolj”, dna. Alina Marin  şi dl. Alin Glăvan 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 modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului 
de salubrizare. 
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Ţin să reamintesc colegilor că, din păcate, nu mai avem primar ales şi 
responsabilitatea cade pe umerii consiliului local. Ţin să le reamintesc colegilor că la 
începutul acestui mandat am jurat să facem bine locuitorilor oraşului, iar astăzi sper ca 
majoritatea PSD, ALDE, Mişcarea Populară să nu pună un bir în plus craiovenilor  
nemeritat. Vreau ca să înţeleagă toţi craiovenii că dacă acest lucru se votează, luna 
viitoare când factura la gunoi va veni cu 50% mai mult, să nu cumva să ne spuneţi că este 
vreo directivă de la Uniunea Europeană sau este vreo lege. Nu. Este o taxă pusă de 
consiliul local. Astăzi se intenţionează să băgăm mâna în buzunarul craiovenilor să le 
luăm peste 2 milioane de euro pentru că o directivă europeană obligă proprietarii de 
depozite de deşeuri să plătească 8 lei pe fiecare tonă pe care nu o reciclează. Reţineţi, nu 
obligă craiovenii să plătească, nu obligă primăria să plătească, nu obligă salubritatea să 
plătească. Chiar dacă cetăţenii şi salubritatea ar colecta selectiv, dacă proprietarul 
depozitului de deşeuri nu reciclează acest gunoi selectiv, taxa rămâne de 80 de lei şi am 
să vă citesc, ca să înţelegeţi: „Potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Ministrului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 2413/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
taxele pentru deşeuir inerte şi deşeuri nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea 
eliminării finale prin depozitare, se declară şi se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea de către proprietarii sau, după 
caz, administratorii de depozite”. Vreau să fie foarte foarte clar pentru toţi cetăţenii 
Craiovei. O firmă privată este obligată să plătească 8 lei pe tonă pentru fiecare tonă de 
deşeu nereciclat. Sper PSD să nu pună această taxă în cârca craiovenilor. Nu putem 
începe anul 2017 cu acest abuz. Consilierii PNL nu vor fi părtaşi la acest abuz. Repet, 
craiovenii nu au nicio vină. Indiferent dacă ar colecta selectiv, sau Salubritatea, dacă 
depozitul, proprietarul depozitului nu investeşte în tehnologie ca să recicleze aceste 
deşeuri, el trebuie să plătească 8 lei pe tona nereciclată. Nu este vina noastră că 
proprietarul depozitului elimină prin depozitare, adică le îngroapă în pământ. Vă atrag 
atenţia şi rog, şi fac apel la conştiinţa consilierilor PSD, ALDE şi Mişcarea Populară. Nu 
băgaţi mâna în buzunarul craiovenilor. Noi vom vota împotriva acestui bir. Vă 
mulţumesc frumos. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Ieri în comisia de urbanism, acest proiect nu a avut aviz pozitiv, favorabil şi îl rog 
pe dl. Mischianu să spună acest lucru în şedinţă. A omis sau n-am înţeles despre ce este 
vorba. Nu s-a arătata cest lucru. 
 Dl. Secretar Mischianu: 
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 Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, preşedintele fiecărei comisii 
are obligaţia de a prezenta plenului avizele din cadrul comisiilor.  
 Dl. Consilier Local Bărăgan: 
 Colegul nostru are dreptate. În comisia de urbanism, comisia de specialitate, nu a 
trecut acest punct. 
 Dl. Glăvan Alin: 
 Aşa cum am încercat să explic şi ieri în comisiile în care dl. Marian Vasile a fost 
prezent şi s-a discutat despre această taxă, într-adevăr, este vorba despre taxa pentru 
deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi depozitarului. Nu 
este vorba de deşeurile pe care şi le generează sau şi le crează depozitarul. De asemenea, 
Ordonanţa de Urgenţă 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr. 196/2005 privind fondul de mediu, a introdus această taxă de depozitare pentru 
deşeurile nepericuloase în scopul descurajării depozitării în beneficiul celorlalte 
modalităţi de gestionare a deşeurilor. De asemenea, potrivit prevederilor pct. 10 din 
anexa 1 la Legea nr. 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul 
deşeurilor, deţinătorul de deşeuri este definit ca fiind producătorul de deşeuri sau 
persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora. Iar potrivit prevederilor art. 10 
din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, costurile aferente activităţii de 
depozitare se suportă de către generatorii şi de către deţinătorii de deşeuri. De asemenea, 
pe site-ul Ministerului Mediului este în dezbatere publică o modificare a acestei 
ordonanţe în sensul în care va trebui ca cei care colectează aceste deşeuri să-şi reducă 
cantitatea cu 30%. De asemenea, în motivarea pe care Ministerul Mediului o prezintă 
pentru această modificare, se specifică următoarele: în România se generează anual 
aproximativ 6 milioane de tone de deşeuri deci fiecare cetăţean generează în medie 350 
de kilograme pe an. În condiţiile aplicării taxei la nivelul de 80 lei pe tonă, fiecare 
cetăţean ar plăti pentru depozitarea deşeurilor aproximativ 2,5 lei pe lună pe persoană. 
De asemenea, tariful pentru persoanele fizice pentru colectare, transport şi depozitare 
deşeuri menajere de la populaţie, persoane fizice sau asociaţii de locatari, nu creşte cu 
50%, ci creşte cu 2,32 lei TVA inclus. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Colegul nostru ne-a prezentat şi ne-a vorbit o jumătate de oră despre o ordonanţă 
care, poate va intra, poate nu va intra în dezbatere publică, nu este problema noastra. Eu 
am fost foarte clar, am citat din Ordinul Ministrului Mediului în care se spune că 
proprietarul depozitului de deşeuri trebuie să plătească această taxă, nu craiovenii. 
Craiovenii nici nu transportă deşeuri, aşa cum aţi făcut referire, craiovenii nici nu 
colectează. Craiovenii trebuie să trăiască bine în oraşul nostru şi trebuie să creştem 
calitatea vieţii în oraşul nostru, că de asta ne-au ales. Totuşi aş avea o întrebare. Ce 
cantitate de deşeuri duce Salubritatea lunar, colectat de la cetăţeni? Ca să vă spun şi de 
ce. 
 Dl. Glăvan: 
 Pot să vă spun că anul trecut SC Salubtitate a depozitat 85 de mii de tone în 
depozitul de la Mofleni. Pe un an. Tot anul 2016. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
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 Păi vedeţi, domnilor, cum vreţi să băgaţi mâna în buzunarul craiovenilor? Aţi făcut 
aici un calcul pentru taxa asta pentru deşeuri inerte şi nepericuloase şi calculaţi un 0,008 
tone pe locuitor pe zi. Dacă faceţi un calcul şi înmulţiţi cu 30 – 31 de zile, veţi vedea că 
cetăţenii Craiovei plătesc şi generează tot gunoiul din Craiova, adică şi pe cel al agenţilor 
economici, adică şi pe cel al deşeurilor municipale. Aici este o gogomăînie, scuzaţi-mă 
că vă spun. Tonele care îmi spun dvs. că le-a trimis Salubritatea la depozit sunt numai 
gunoi produs de craioveni. Păi şi gunoiul produs de societăţile comerciale, păi şi gunoiul 
produs de municipalitate prin măturatul străzilor, unde sunt? De ce încărcaţi craiovenii cu 
asemenea cantitate de deşeuri pe zi? Vedeţi aici în raporturile pe care mi le-aţi dat 0,008 t 
pe locuitor pe zi, înmulţit cu 30 de zile şi o să vedeţi că vă dă în jur de 7000 t pe lună 
exact 85 de mii cât aţi spus dvs. pe an. Numai de la locuitori. Păi numai craiovenii 
generează deşeuri care ajung la groapa de gunoi în oraşul ăsta? Eu vă rog să vă gândiţi şi 
fac apel încă o dată către consilierii PSD, ALDE şi Mişcarea Populară să-şi aducă aminte 
de jurămâmntul pe care l-au făcut atunci când au ajuns consilieri locali. Vă mulţumesc.  
 Dl. Glăvan: 
 Dacă observaţi pe această anexă, la raport şi anexă la hotărârea de consiliu este 
menţionat şi pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice modalitatea de calcul 
şi modalitatea de creştere a tarifului. Toată această sumă nu este datorată de către 
persoanele fizice, este datorată şi de persoanele juridice. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Cu tot respectul, eu nu am vorbit despre bani, eu am vorbit despre cantitatea de 
gunoi. În anexa pe care ne-aţi prezentat-o, la numărul 1 cantitatea pentru persoane fizice 
şi asociaţii de locatari este calculată de dvs. la 0,008 t pe locuitor pe zi. Nu am vorbit 
nimic de bani. Eu v-am întrebat dacă doar cetăţenii Craiovei generează tot deşeul pe care 
noi îl ducem lunar la groapa de gunoi? Nu ducem deşeuri şi de la municipalitate, nu 
ducem deşeuri şi de la persoane juridice? Este un raport făcut pe genunchi.  
 Dl. Glăvan: 
 La punctul 2 din această anexă taxa pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare conform OUG 196/2005 este 
calculat şi pentru persoanele juridice, nu doar pentru persoanele fizice.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Ceea ce specifică dl. consilier este dacă acea cantitate care intră în groapa de gunoi 
se împarte la populaţia Craiovei.  
 Dl. Glăvan: 
 Da, se împarte şi la populaţie şi la persoanele juridice.  
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Păi atunci explică, din total cantitate s-a defalcat cantitatea care este aferentă 
persoanelor juridice care se calculează separat, restul de cantitate care se referă strict la 
persoanele fizice sau juridice. Explică exact pentru că aici se crează o confuzie. Părerea 
d-lui consilier este că toată cantitatea colectată se împarte odată la persoanele fizice şi se 
face o medie, apoi se face şi la persoanele juridice. Practic se încasează de două ori. Asta 
e concluzia. Lămureşte-o.  
 Dl. Glăvan: 
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 Este o modalitate de calcul atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele 
juridice raportat anului 2016, colectată de către operator însuşi şi depozitată în rampă. 
Cantităţile la persoanele fizice şi juridice sunt defalcate.  
 D-ra Consilier Local Predescu: 
 Aceste taxe se plăteau şi înainte dar la alt cuantum sau se introduc pentru prima 
dată acum?  
 Dl. Glăvan: 
 Această taxă intră in vigoare de la 1 ianuarie 2017. Până acum nu a fost plătită. 
0,008 t x 30 de zile  x 190 mii de cetăţeni care plătesc această taxă ne dau 4000 de t ori în 
depozit se duc 8000 de tone lunar. Diferenţa este pentru persoanele juridice.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Nu este 0,008 t. Noi avem pe cineva la acest depozit de deşeuri care să numere 
pentru noi câte maşini intră şi ce capacitate au?  
 Dl. Glăvan: 
 Din ce ştiu eu există o persoană care verifică cantităţile zilnic şi dl. Sirop ar putea 
să vă confirme acest lucru.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Eu vă solicit, pentru că tehnologie există, aşa cum am discutat şi cu dl. Genoiu, ca 
acel cântar de la depozitul de la Mofleni să-l conectăm la internet, astfel încât să ştim în 
timp real numărul de maşini, cantitatea şi numărul care ajunge acolo pentru că sunt nişte 
calcule care, după calculele mele rezultă că 90% din cetăţeni plătesc. De unde a luat cifra 
de 0,008 că nu există niciun normativ. Asta vroiam să-l întreb pe dânsul. Vorbim de 2 
milioane de euro pe care îi luăm din buzunarul craiovenilor. Atât se ia prin majorarea 
asta calculată. Aţi citit materialul de şedinţă presupun. Atât băgăm mâna în buzunarul 
craiovenilor pentru că Uniunea Europeană solicită unei firme să recicleze. Nu nouă. 
 Dl. Consilier Local Câplea: 
 Ne spunea dl. consilier că această taxă intră în vigoare de la 1 ianuarie, dar să ne 
spună şi în lege de cine scrie că ar trebui suportată această taxă, Ne propune să votăm un 
proiect care nu a luat aviz favorabil în comisie. Vă mulţumesc. 
 Dl. Glăvan: 
 Aşa cum am menţionat şi la început, această taxă potrivit prevederilor art. 18 din 
ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 2413/2016, este o taxă pentru 
deşeuri inerte şi deşeuri nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare şi se plăteşte lunar de către proprietarii sau după caz, 
administratorii de depozite. Până la urmă, cel care produce deşeul. Nu putem decât să 
luăm un act normativ care ne convine, ci trebuie să-l coroborăm cu celelalte acte 
normative în vigoare. Eu zic că se respectă legea. Nu sunt proprietari de depozite dar sunt 
cei care generează aceste deşeuri. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, 

conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să 
aprobe şi să voteze modificarea tarifelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să 
semneze Actul adiţional de modificare a contractului de delegare nr.1/2013. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la    
contractul de delegare nr.1/2013, precum şi Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2013, nr. 680/2014 şi 424/2015. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  şi 
reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova vor aduce la                        
 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 8 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu, 
Calotă).  

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 

Craiova, pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

28. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat 
între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Claudiu-Ştefan Neagoe 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă încetarea contractului de administrare, prin renunţare la mandat, al 

dlui. Claudiu-Ştefan Neagoe, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., începând cu data de 01.02.2017. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
încetarea contractului de administrare al dlui. Claudiu-Ştefan Neagoe. 
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Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.73/2016. 

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin în funcţia 
de administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin în funcţia de administrator 

al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.02.2017. 
             (2)  Cuantumul remuneraţiei lunare a dlui. Mărăcine Alin-Mădălin se stabileşte 

la nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar al 
municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
propunerile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Mărăcine Alin-Mădălin vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

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

 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi  pe 
mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de 
persoane 
Dl. Consilier Local Florescu: 

       Consider că sunt foarte bine venite aceste subvenţii, gratuităţi, facilităţi pe mijloacele 
de transport în comun ale RAT SRL. Eu aş avea totuşi o propunere având în vedere cifra 
foarte mică din veniturile proprii, din încasările proprii din vânzarea biletelor şi a 
abonamentelor şi propun transport public local gratuit în Craiova. Cred că s-ar atinge mai 
multe avantaje, mai multe obiective şi anume o poluare mai mică în oraş, oamenii ar lăsa 
acasă autoturismele proprietate personală şi s-ar urca în noile autobuze şi vechile 
autobuze ale RAT SRL şi atunci poate am ajunge la dezideratul de a avea în Craiova 
transport public de calitate pe care îl putem citi pe orice staţie de transport în comun din 
Craiova. Suma consider că este mică, după estimările mele aproximativ 3 milioane de 
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euro şi consider că bugetul Craiovei poate să suporte această sumă. Şi suma va fi în 
scădere având în vedere facilităţile pe care le vom acorda astăzi dacă va rămâne proiectul 
de bază. Vă rog să supuneţi votului propunerea mea şi vă mulţumesc. 
 D-ra Consilier Local Predescu: 
 Toate statele sunt state sociale. România este stat social, dar se raportează la 
puterea de a suporta ca şi comunitate locală. Din Europa, aşa, un exemplu foarte simplu, 
după cum ştim cu toţi venitul cel mai mare pe cap de locuitor îl are Norvegia care, 
tocmai de aceea nu este stat membru al Uniunii Europene. Ştim că Norvegia are fondul 
de pensii garantat pe 25 de ani din ceea ce produce ea anual din petrol, toate resursele pe 
care le au, au participarea cea mai mare la Fondul Monetar, la Banca Mondială, 3,5 
parcă, nici SUA nu are atât. Nici ei nu-şi permit să aibă o circulaţie gratuită pe toate 
mijloacele de transport. Când vom ajunge peste nivelul Norvegiei, poate ne permitem şi 
noi. 
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Personal mă aşteptam să faceţi o propunere spre toţi pensionarii, dar pentru toţi 
locuitorii, chiar mţai luat prin surprindere.Cred că trebuie făcut un studiu vis a vis de o 
astfel de propunere pentru că sunt mai multe lucruri de care trebuie ţinut cont în 
momentul în care pui serios o astfel de propunere, în primul şi în primul rând trebuie 
văzut dacă RAT poate prelua acest şoc pentru că, vă daţi seama că primul şoc va fi 
gratuit, hai în autobuze. Care autobuze, ne permitem? Avem suficiente mijloace de 
transport în comun pentru a prelua o astfel de afluenţă? A doua problemă este şi impactul 
financiar care trebuie luat în considerare pentru că la proiectul de hotărâre cu care RAT 
vine acum cu această creştere a punctului de pensie, există un calcul, există o notă de 
fundamentare în care şi-au considerat şi au stabilit exact impactul şi valoarea pe care o 
reprezintă această majorare. Vis a vis de propunerea noastră, eu sunt de acord să facem o 
simulare, să luăm în sensul de a vedea ce impact şi a solicita de la RAT un studiu vis a 
vis de ce înseamnă acest impact şi ce ar însemna chiar dacă nu ni-l permitem acum sau 
săptămâna viitoare sau într-un an, în timp este un lucru de care trebuie să ţinem cont şi 
să-l avem în vedere. Dar cred că la baza acestei propuneri trebuie să fie un studiu foarte 
serios. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Datorită faptului că  noi, consilierii PNL, vom iniţia acest proiect propus de dl. 
Florescu de a asigura gratuitate tuturor craiovenilor pe mijloacele de transport în comun, 
solicităm ca în termen de o săptămână să avem toate datele financiare de la RAT  ca luna 
viitoare atunci când vom vota bugetul Craiovei să depunem şi proiectul de hotărâre şi să 
prindem şi bani în buget. După calculele noastre sunt în jude de 3 milioane de euro pe an, 
o sumă infimă având în vedere că aţi votat numai pentru Parcul Romanescu 9 milioane 
de euro şi nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru bugetul nostru, nu este vorba doar de 
putinţă ci este vorba de voinţă a PSD de a ne sprijini să asigurăm gratuitate cetăţenilor 
oraşului Craiova. Într-adevăr intervine şi problemă pusă de dl. Genopiu cu numărul de 
autobuze. De asta solicităm ca în termen de o săptămână pentru că nu ştim când va fi 
bugetul, probabil că vom avea o şedinţă extraordinară, să avem toate datele exacte de la 
RAT astfel încât să putem să propunem şi să fie votat acest proiect de hotărâre cu 
suportul bugetului pe care îl vom vota pentru anul acesta. Vă mulţumim frumos.  
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 D-ra Consilier Local Predescu: 
 Prieteneşte vă spun ceva. Ca să iniţiaţi un astfel de proiect, trebuie să fiţi 9. Ca 
atare, în momentul în care se solicită toate datele, trebuie depusă şi lista celor 9 care vor 
lucra la acest proiect. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Să rămână valabilă propunerea mea de a se supune la vot acest amendament şi în 
situaţia în care nu va trece amendamentul, atunci rămâne valabil ceea ce a propus dl. 
Vasile, adică RAT SRL să ne aducă această documentaţie şi în baza ei să analizăm într-o 
şedinţă viitoare dacă este posibil acest lucru. În altă ordine de idei, oraşul Vilnius din 
Lituania de dimensiuni asemănătoare Craiovei, un pic mai mare, are transport public şi 
nu este nici în Norvegia, nici Suedia, deci este posibil. Avem o experianţă în domeniul 
ăsta, avem experienţa cuiva în domeniul ăsta. De ce să nu fim noi deschizători de 
drumuri pentru România? Şi aşa Craiova a fost pe primul loc, aşa cum ne spunea cineva, 
la vreo 20 de capitole. Să fim şi la acesta. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot amendamentul d-lui Florescu. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi 
pentru. Amendamentul d-lui Florescu a fost respins. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1alin.1 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.144/2016, care vor avea următorul conţinut: 
“Art.1. (1) Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun 
ale R.A.T.SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
a)  gratuitate pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T SRL, pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, 
precum şi pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.100 lei/lună, 
începând cu 1 februarie 2017, respectiv 1.200 lei/lună, începând cu 1 iulie 
2017; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un venit net din 
pensie de peste 1.100 lei/lună, începând cu 1 februarie 2017, respectiv 1.200 
lei/lună, începând cu 1 iulie 2017; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

Art.3. Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T SRL se face în baza facturilor lunare 
prezentare de către aceştia şi a situaţiilor lunare privind abonamentele de 
pensionari cu reducere 100% valabile în luna respectivă.” 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi R.A.T. SRL vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

31. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Problemele sunt multe şi grave. Înţeleg totuşi că dl. viceprimar face tot posibilul ca 
să asigure acest interimat până la alegeri şi îmi dau seama că nu se pot rezolva foarte 
multe, având în vedere greaua moştenire pe care ne-a lăsat-o d-na primar Lia Olguţa 
Vasilescu. Însă aş vrea să vă atrag atenţia, dl. primar, că în Primăria Craiova  sunt foarte 
multe PUZ-uri care nu au ajuns pe masa Consiliului Local. Aceste PUZ-uri trebuie să 
ajungă pe masa consiliului local pentru că noi suntem aceia care le votăm sau nu. Înţeleg 
că s-a schimbat legislaţia şi că nu au apărut nişte norme, deşi, totuşi m-am uitat astăzi pe 
site-urile primăriilor cu care ne comparăm, Cluj şi altele, care luna aceasta au pe ordinea 
de zi PUZ-uri. Chiar dacă nu au apărut normele, conform noii legislaţii, Primarul 
primeşte amendă pe persoană fizică până la 500 milioane pentru neintroducerea acestora 
pe ordinea de zi. Şi vă rog să mă corectaţi dacă greşesc. Am vrut doar să vă atrag atenţia 
că 4 PUZ-uri înseamnă 2 miliarde amendă primarului. Sunt PUZ-uri în Primăria Craiova 
cărora le-a expirat certificatul de urbanism prelungit, adică stau de 2 ani de zile. Vă rog 
să luaţi măsurile de urgenţă pentru că este o problemă care afectează atât cetăţenii cât şi 
economia oraşului. Zeci de PUZ-uri înseamnă investiţii de milioane sau zeci de milioane 
de euro în oraşul nostru. Poate nu sunt toate bune. Asta vom vedea în momentul când le 
vom avea în faţă pentru ale vota. 
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 O singură interpelare am şi aş vrea un răspuns pe loc ca să înţeleg viziunea 
actualei administraţii despre acest proiect. Este o chestiune care nu are legătură cu 
politica, are cu administraţia şi cu a vrea să construim ceva pentru viitor. Este o veche 
propunere de-a mea de a înfiinţa acea alee a celebrităţilor care trec pragul oraşului nostru 
şi care într-un cadru aşa ceremonios pot fi invitaţi într-o astfel de locaţie special 
amenajată să planteze copaci şi să aibă numele gravat acolo pe o piatră, alături de copac. 
În timp, 50 de ani, 100 de ani această alee poate să crească, să se dezvolte. E o chestiune 
şi educativă, copiii înţeleg din  mediatizarea unor astfel de evenimente că este bine să 
plantăm copaci. Este o treabă şi eco şi până la urmă cred că ne vom mândri cu această 
alee când va apărea acolo Lara fabian, sau eu ştiu, ambasadori, şefi de state, orice 
delegaţie ar putea să vină aici din orice fel de domeniu ar putea să participe la această 
mică ceremonie a noastră. Cred că este o propunere de bun augur, aş vrea să identificăm 
împreună o locaţie, dar mai întâi aş vrea să ştiu dacă sprijiniţi această iniţiativă. 
 Dna Consilier Local Ungureanu: 
 În primul rând vreau să vă rog să punem mai multe indicatoare deoarece parcarea 
subterană nu este foarte bine semnalizată şi mulţi nu ştiu să intre în ea, trec de locul pe 
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unde trebuie să intre. Asta este una din propuneri, neapărat să punem mai multe 
semnalizatoare ca să se vadă că există o parcare subterană. 
 În al doilea rând aş vrea să vă rog dacă a trecut termenul de cei 5 ani de la pasajul 
de la Unirea, se pot reface parcările acelea, că erau destul de multe locuri de parcare şi 
fiind stâlpişorii aceia, toţi sunt disperaţi că n-au unde parca dacă vin acolo, este un spital 
oncologic şi în partea cealaltă, chiar dacă sunt private, sunt destul de mulţi care vor să 
ajungă acolo.  

Ceea ce vreau să vă mai rog este să punem în cartierele Craiovei panouri în care să 
spunem când sunt spectacole, meciuri la Sala Polivalentă deoarece lumea nu ştie că 
există aceste meciuri. Nu se ştie nimic. Vreau să vă rog foarte mult să punem panouri în 
cartierele Craiovei să mediatizăm aceste jocuri şi aceste activităţi care au loc.  

D-ra Consilier Local Predescu: 
         În primul rând reiau cererea locuitorilor din zona Casa Albă de a revedea staţia de 
taxi din faţa Engluish Parc zona Casa Albă, iar în al doilea rând pentru că am observat că 
şi cei de la Salubritate şi-au pus această problemă şi au avut un proiect, solicit revizuirea 
regulamentului cimitirelor în sensul de a trece în operaţiile de curăţire  şi cele care 
privesc nu numai îndepărtarea deşeuirlor şi iarba, dar şi a zăpezii pe aleile care sunt 
proprietatea cimitirului, asta pentru că în această perioadă vin persoane în vârstă de acasă 
cu lopată, cu foraş cu ce au şi le este foarte greu ca să ajungă la locurile de veci pe care le 
întreţin.  
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Două probleme aş dori să aduc în atenţia executivului. Una dintre ele situaţia Aqua 
Parc. Cum stăm acolo, ce se mai întâmplă la Aqua Parc, dacă se mai întâmplă ceva?  

În sală este doamna doctor Adriana Dogaru preşedinta patronatului medicilor de 
familie din Dolj şi a Societăţii de medicină de familie din Dolj. Dumneaei a sesizat 
comisia juridică cu o notificare şi mi se pare că noi, consiliul local, în ansamblul lui, 
avem o problemă, o dificultate. Este vorba despre hotărârea de consiliu local nr. 199 din 
26 mai 2016. Prin această hotărâre de consiliu local preţul de concesiune al spaţiilor 
medicale a crescut enorm, de aproximativ 20 de ori. Medicii de familie au sesizat acest 
lucru anul trecut, spre sfârşitul anului, în luna octombrie noiembrie. S-a promis că se va 
reanaliza, că se va schimba ceva în sensul ca această hotărâre de consiliu local trebuie 
notificată, trebuie făcută o altă hotărâre de consiliu local cu nişte preţuri cu adevărat la 
preţul pieţii pentru că mai sunt spaţii cu aceeaşi destinaţie închiriate de Consiliul 
Judeţean la preţuri de 4-5 ori mai mici. De asemenea, evaluatorul a întocmit documentele 
scriind negru pe alb că nu a văzut spaţiile prin interior, nu le-a vizitat. Cred că pierdem 
uşor într-o instanţă pe baza acestei declaraţii scrise negru pe alb în document, cum să 
evaluezi corect fără să vezi un spaţiu medical pe interior. Doar din documente, doar 
suprafaţa practic, în funcţie de suprafaţă. Acestea sunt nişte aspecte pe care vă rog să le 
luaţi în calcul să fie aduse pe ordinea de zi într-o şedinţă viitoare cât mai repede pentru a 
modifica preţul pe care trebuie să-l plătească medicii pentru concesionarea spaţiilor 
medicale. În aceeaşi ordine de idei, dar o problemă puţin diferită, haideţi să respectăm 
legea şi să lăsăm medicii de familie să cumpere spaţiile dacă doresc să o facă. Din anul 
2009 sau 2010 nu s-a mai vândut de către consiliul local municipal Craiova niciun spaţiu 
cu această destinaţie. S-au vândut în schimb alte sedii. Dar vorbim acum despre spaţiile 
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medicale şi vă rog să permiteţi, dl. viceprimar cu atribuţii de primar, cumpărarea acestor 
spaţii. 

D-ra Consilier Local Predescu: 
Din partea comisiei juridice, dl. Florescu nu este membru al comisiei juridice şi de 

aceea poate nu ştie. Este dl. consilier Sirop, dar ieri nu a putut ajunge la lucrările şedinţei. 
În şedinţa comisiei juridice de ieri a fost analizată sesizarea formulată de doamna 
Adriana Dogaru, s-a supus votului, s-a votat în unanimitate ca Direcţia Patrimoniu când 
va analiza sesizarea formulată de Domnia Sa în calitatea de reprezentant al Colegiului 
Medicilor de Familie să fie soluţionată cu respectarea principiului neretroactivităţii şi la 
şedinţă au fost numai consilieri PSD. Şi ei au votat astfel. Asta vă informez ca să ştiţi. 
Deci o parte din acea sesizare este soluţionată din punct de vedere juridic, iar pe de altă 
parte, dl. director Gâlea fiind prezent la lucrările şedinţei a arătat că va face o adresă 
scrisă instituţiei care a formulat sesizarea pentru a discuta şi a soluţiona pe cale amiabilă 
toate chestiunile care au fost învederate. 

Dl. Viceprimar Genoiu: 
Dl. Marian vasile, vis a vis de PUZ-uri, cred că informaţiile care au ajuns la dvs. 

nu sunt cele mai reale deoarece nu am refuzat promovarea niciunui PUZ niciodată. La 
ora asta sunt câteva PUZ-uri, 4 dacă nu mă înşel eu, pe care le-am discutat cu Direcţia de 
Urbanism. Problema este pur a direcţiei pentru că, datorită acestei legislaţii care ziceţi şi 
dvs. că s-a schimbat, ei nu au putut să-şi facă rapoartele în timp. Deci rapoartele cu care a 
venit Direcţia de Urbanism pentru cele 4 PUZ-uri au fost aduse vineri la ora 12, la ora 13 
urmând a fi suite pe site-ul primăriei toate documentele. Dl. Secretar Mischianu a spus 
foarte clar că nu are timpul suficient de a verifica 4 rapoarte foarte mari. Deci încadrarea 
efectivă în timp a direcţiei şi v-aş ruga, Direcţia Patrimoniu când mai aveţi astfel de 
situaţii transmiteţi lucrurile exact aşa cum sunt. Se pare că de la voi au plecat nişte 
informaţii. Eu nu am refuzat niciodată să promovez un PUZ. Dimpotrivă. 

La Aleea Celebrităţilor sunt de acord cu propunerea d-lui consilier. D-na Ciucă 
Delia vă rog să preluaţi şi să discutăm să vedem unde am putea găsi un amplasament şi 
ideea acestei alei. Este găsit deja, da?  

Indicatoarele cu parcarea subterană, dl. Fetoiu am mai primit observaţia asta. 
Haideţi să facem o iniţiativă. Propunerea cu indicatoarele şi cea cu locurile de parcare v-
aş ruga să o preluaţi în prima comisie de sistematizare. Dl. Iancu, consideraţi-le sesizări 
făcute deja, băgaţi-le în prima comisie de sistematizare. 

Locurile de parcare vis a vis de ceea ce se întâmplă cu proiectul european, o 
discutăm. 

Panourile pentru afişaj în cartiere, chiar am vorbit cu d-na Delia Ciucă acum câtva 
timp de lucrul ăsta, este foarte foarte necesar. Afişierele în sine să le montăm. Cred că ar 
trebui să înceapă de la Direcţia de Patrimoniu cu identificarea terenurilor. Identificăm 
locurile şi în zona centrală şi în cartiere. Cu cât sunt mai multe, cu atât este mai bine. 
Practic, ne mediatizăm evenimentele noastre. Exact cum spunea d-na Ungureanu, de 
multe ori sunt meciuri de care aflăm de la televizor când sunt în direct. 

Casa Albă – într-adevăr, parcarea de la Casa Albă am luat-o în considerare, am 
discutat şi când a fost cu regulamentul parcărilor, le-am promis că în prima comisie de 
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sistematizare vom veni cu nişte propuneri vis a vis de mutarea ei şi să ţinem cont de 
disconfortul pe care îl au acolo. 

Regulamentul de la cimitire – d-na Rela Filip este în sală? Sunt mai multe lucruri 
despre care trebuie să discutăm la cimitire, inclusiv regulamentul pe care l-a propus d-ra 
Predescu şi modul în care sunt întreţinute anumite lucruri în cimitire. 

Aqua Parc o rog pe d-na Câmpeanu să ne mai spună în ce stadiu sunt documentele 
la Aqua Parc. 

D-na Director Câmpeanu: 
În acest moment se întocmeşte documentaţia de scenariu la incendiu. În urma 

acestei documentaţii se va obţine avizul de securitate la incendiu. Acest aviz a fost 
obţinut anul trecut în februarie, dar având în vedere că în august s-a modificat legislaţia, 
acel aviz nu mai este bun şi acum se întocmeşte un alt scenariu, necesitând ca în planurile 
de arhitectură să fie introduse toate instalaţiile.  Dacă la primul scenariu exista memoriu 
tehnic de specialităţi şi planurile de arhitectură de specialităţi, acum vor fi comasate toate 
planurile pe un singur fel de planuri şi se lucrează la acest scenariu. În momentul când ne 
va fi adus, noi o să depunem la ISU să luăm acel aviz.  

Dl. Viceprimar Genoiu: 
La propunerea cu cabinetele medicale a răspuns  d-ra Predescu. Singurul lucru pe 

care vreau să-l completez este faptul că sunt adeptul acestor vânzări, sunt de acord cu ele  
şi Direcţia Patrimoniu deja a început în forţă această activitate de a scoate la vânzare 
cabinetele medicilor. 

Un singur lucru vreau să mai menţionez, d-na Ungureanu, valoarea din autorizaţie 
de la chinezi este de 176.686.892, deci 177 milioane euro.  

 
 
 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.01.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 
 

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