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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.10.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
        Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 23 consilieri, 4 consilieri sunt 
absenţi (dl. Marinescu – adeverinţă medicală, dl. Beţiu, dl. Calotă şi d-na Ungureanu). 
Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Daţi-mi voie să vă prezint controlul de legalitate exercitat de către Instituţia 
Prefectului Dolj pentru şedinţele anterioare. Pentru şedinţa ordinară din 28.09.2017 au 
fost adoptate 43 de hotărâri, toate temeinice şi legale prin exercitarea controlului de 
tutelă de către Prefectul Judeţului Dolj. Pentru şedinţa de îndată din data de 18.10.2017 – 
1 hotărâre adoptată, a primit controlul de legalitate. De asemenea, daţi-mi voie să vă fac 
cunoscut restanţele pe care le avem pe controlul de legalitate. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 211/2017 din şedinţa ordinară din data de 25.05.2017 privind atribuirea 
denumirii unor străzi în municipiul Craiova şi Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2017 
din şedinţa ordinară din data de 25.05.2017 privind încetarea dreptului de administrare al 
RAADPFL asupra unui spaţiu cu altă destinaţie. 

De asemenea, daţi-mi voie să vă supun votului dvs. procesele-verbale ale 
şedinţelor ordinară din data de 28.09.2017 şi şedinţa de îndată din data de 18.10.2017. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.   
          Îl invit pe dl. Gheorghe Nedelescu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 1776/19.10.2017, 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 26.10.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale 
anului 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe primele 9 luni ale anului 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
R.A.T. SRL, pe anul 2017. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 31.10.2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2017-2018. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 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, pentru luna noiembrie 2017. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare, din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea 
locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 
noiembrie 2017-31 martie 2018. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  indemnizaţiei maxime lunare de 
care beneficiază consilierii municipali pentru participarea la numărul maxim de 
şedinţe ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada 1 noiembrie 
2017-31 decembrie 2021. 
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19. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova,pentru anul 2017. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 
pentru Polul de Creştere Craiova (S.I.D.U. Craiova). 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creştere Craiova-reactualizare 2017. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru 
Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”. 

23. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Craiova, în vederea organizării evenimentului Festivalul Internaţional ”Adrian 
Păunescu”, ediţia a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundaţia 
Culturală Iubirea. 

24. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către Federaţia Română de Handbal a turneului „Trofeul Carpaţi” de 
handbal feminin senioare, în perioada 23-27 noiembrie 2017. 

25. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Craiova, pe anul 2017, a unei sume în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, 
în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XL-a, organizat în perioada 27-29 
octombrie 2017, în municipiul Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de mandat al membrilor 
Consiliului de Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 
2017-2018. 

28. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 03.11.2017. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale destinată 
închierierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în 
municipiului Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, ap.12. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale în municipiul 
Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei situată în str.Tabaci, nr.3A, 
bl.H8, sc.2, ap.3. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de asociere care au ca 
obiect amplasarea şi exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova. 

34.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.256/2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. RCS&RDS S.A. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.36144/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Radu Mirela, medic 
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titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela. 
36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al  Municipiului Craiova. 
37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

public al  Municipiului Craiova.      
38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul 

prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Principatele Unite, nr.6. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor 
proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995. 

40. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei 
spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala 
Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu Marcu, nr.38. 

41. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., a unor terenuri  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, 
nr.23210/2014 şi nr.4806/2009 încheiate între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. și 
S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L.  

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, 
reabilitare şi recompartimentare cu modificări structurale şi nestructurale corp C5, 
construcţie existentă P+1, cu destinaţia clinică de hematologie”-Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp C1Ambulatoriu adulţi 
pavilion A”-Spitalul Clinic Municipal Filantropia. 

45. Întrebări şi interpelări. 
 

Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova 
de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea domnului 
Tănăsescu Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit 
bancar pentru investiţii.  
 
 
Punctul 19 a fost retras de pe ordinea de zi. Supun aprobării dvs. ordinea de zi, în 

ansamblu, fără punctul 19 care a fost retras. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  

Supun la vot punctul peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi. 

 
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.10.2017                                                         5                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

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

municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale 
anului 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe primele 9 luni ale anului 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
R.A.T. SRL, pe anul 2017. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 31.10.2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2017-2018. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 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, pentru luna noiembrie 2017. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare, din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea 
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locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 
noiembrie 2017-31 martie 2018. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  indemnizaţiei maxime lunare de 
care beneficiază consilierii municipali pentru participarea la numărul maxim de 
şedinţe ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada 1 noiembrie 
2017-31 decembrie 2021. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 
pentru Polul de Creştere Craiova (S.I.D.U. Craiova). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creştere Craiova-reactualizare 2017. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru 
Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”. 

22. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Craiova, în vederea organizării evenimentului Festivalul Internaţional ”Adrian 
Păunescu”, ediţia a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundaţia 
Culturală Iubirea. 

23. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 
organizării de către Federaţia Română de Handbal a turneului „Trofeul Carpaţi” de 
handbal feminin senioare, în perioada 23-27 noiembrie 2017. 

24. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Craiova, pe anul 2017, a unei sume în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, 
în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XL-a, organizat în perioada 27-29 
octombrie 2017, în municipiul Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de mandat al membrilor 
Consiliului de Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 
2017-2018. 

27. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 03.11.2017. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale destinată 
închierierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în 
municipiului Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, ap.12. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale în municipiul 
Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinei situată în str.Tabaci, nr.3A, 
bl.H8, sc.2, ap.3. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de asociere care au ca 
obiect amplasarea şi exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova. 
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33.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.256/2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. RCS&RDS S.A. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.36144/2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Radu Mirela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al  Municipiului Craiova. 

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

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul 
prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Principatele Unite, nr.6. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor 
proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995. 

39. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei 
spații aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala 
Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu Marcu, nr.38. 

40. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., a unor terenuri  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, 
nr.23210/2014 şi nr.4806/2009 încheiate între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi 
S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L.  

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, 
reabilitare şi recompartimentare cu modificări structurale şi nestructurale corp C5, 
construcţie existentă P+1, cu destinaţia clinică de hematologie”-Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp C1Ambulatoriu adulţi 
pavilion A”-Spitalul Clinic Municipal Filantropia. 

44. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea domnului 
Tănăsescu Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit bancar 
pentru investiţii. 

45. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 

al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
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La punctul 1 de pe ordinea de zi avem aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli. Noi am votat împotriva acestui buget pentru că l-am considerat 
disproporţionat. Acum la acest punct vom vota tot împotrivă, dar avem o întrebare 
edificatoare. Care este gradul de îndatorare al municipiului Craiova în acest moment 
pentru că studiind acest proiect am văzut mai multe rate pe care le avem de plătit ce 
decurg din mai multe proiecte anterioare şi ne preocupă să ştim care este gradul de 
îndatorare şi, până la urmă, la ce nivel de solvabilitate se află municipiul nostru, bugetul 
nostru, cât este de împovărat de aceste foste investiţii şi cât putem să privim în viitor cu 
viitoare investiţii şi o să vedeţi de ce vă întreb. Vă mulţumesc. 

Dl. Primar Genoiu: 
Am văzut mai multe discuţii în spaţiul public vis a vis de situaţia financiară a 

primăriei şi vreau să vă spun că toate sunt speculaţii şi dorinţa de a face rău propriului 
oraş în care trăieşti. Gradul de îndatorare al primăriei nu a crescut absolut deloc în ultimii 
cinci ani, nu s-a făcut niciun credit pentru că gradul de îndatorare se raportează la credite 
în derulare. Nu există niciun credit încheiat pe mandatul trecut sau pe mandatul de acum. 
Ba, dimpotrivă, având în vedere că în toată această perioadă s-au plătit rate, cred că 
gradul de îndatorare a scăzut. Noi avem o problemă în a creşte gradul de îndatorare 
pentru că dacă nu mă înşel, este pe undeva pe la 9% cât era acum ani de zile, a scăzut la 
5%, şi până la 30% la nivel naţional, nivel la care există foarte multe localităţi care sunt 
aproape de 30% , am putea şi noi şi lucrul ăsta ar aduce nişte investiţii în oraş, însă ştiţi 
bine că gradul de îndatorare este gestionat la nivel naţional şi foarte foarte greu reuşeşti 
să obţii un credit la ora aceasta. Nu ascund faptul că avem discuţii la ora aceasta şi cu 
BERD şi cu BEI cel puţin pentru a ne informa şi a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în 
privinţa creditelor mai ales pe aceste două mari bănci internaţionale, europene, pentru că 
sunt oraşe în care se derulează şi oraşe mari precum Clujul, precum Oradea unde se 
derulează în continuare credite, mai ales pentru infrastructura de transport. Însă face 
obiectul unei alte discuţii şi o să vă spun eventual, acolo unde vom vorbi de proiecte 
eruopene ce se întâmplă şi la acest lucru, deci nu există niciun fel de grad de îndatorare, 
dimpotrivă, aşa cum aţi văzut, a scăzut de la 9% la 5%. În rest, situaţia financiară a 
primăriei este foarte bună, este în trend-ul cu care ne-am obişnuit în ultimii ani, încasările 
sunt peste nivelul lui 2016, la nivelul primăriei cheltuielile sunt previzionate. Am mai 
avut şi am mai văzut în spaţiul public, discuţii precum că primăria cheltuie mai mult 
decâţt câştigă, sau are cheltuielile mai mari decât veniturile. În bugetul pe 2017 al 
Primăriei Craiova, sunt prevăzute att veniturile cât şi cheltuielile. Veniturile sunt 
prevăzute la nivelul realizării anului 2016. Aşa se calculează. Conform legislaţiei în 
vigoare şi Codului Fiscal, se calculează la nivelul realizărilor din anul 2016. Într-adevăr, 
cheltuielile sunt mai mari pentru că întotdeauna cheltuielile prevăd şi reportul din anul 
2016, adică ceea ce nu s-a cheltuit în 2016, se reportează în 2017. Nu fac parte aceste 
venituri din bugetul lui 2017, dar banii trebuie cheltuiţi şi din acest motiv cheltuielile 
apar mai mari decât veniturile, însă ele se echilibrează. Niciodată n-o să poţi să cheltui 
ceva ce nu ai. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
primele 9 luni ale anului 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni 
ale anului 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile.  
Dl. Consilier Local Sirop: 
Am studiat în mare parte bugetele care urmează, ale instituţiilor subordonate şi o bună 

parte din ele sunt cu rectificări negative. Adică acei manageri s-au trezit cu excedent mai 
mult sau mai puţin şi au considerat că trebuie să dea banii înapoi la buget. Dincolo de o 
lume ideală în care un lucru de genul ăsta se întâmplă în mod curent, pe mine cumva 
acest lucru mă duce cu gândul la faptul că poate i-a chemat cineva la ordine li le-a atras 
atenţia că nu sunt bani pentru alte lucruri, să vadă de unde pot să mai taie. Pentru că altfel 
nu văd cum un manager vine să aducă banii înapoi la bugetul general consolidat, aşa că 
aş vrea să avem câteva precizări în acest sens, dacă s-a procedat în acest fel sau dacă sunt 
probleme cu banii şi trebuie să adunăm de la toate instituţiile subordonate. 

Dl. Primar Genoiu: 
O rog pe d-na Ştefan să ne răspundă. 
D-na Director Ştefan: 
Acele sume care sunt nesemnificative şi se restituie de la instituţiile din nsubordine, 

sunt, de fapt, acele sume care din activitatea de investiţii au rămas ca economii în urma 
procedurii de licitaţie. Prin lege, ordonatorul principal de credite este obligat să analizeze 
până la 31 octombrie lista de investiţii, atât a primăriei, cât şi a terţiarilor, pentru a se 
echilibra cu necesităţile care apar la alte capitole bugetare. Deci Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale impune. 

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 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 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.  
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe primele 9 luni ale anului 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.09.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. Problemele sunt foarte multe, 

considerăm că este o rectificare făcută pe genunchi. Bineînţeles, acest lucru va face 
obiectul unei conferinţe de presă. Dvs. ştim că ne limitaţi timpul tot timpul în aceste 
şedinţe şi este dezastruos acest buget din punctul nostru de vedere. Pot să vă dau multe 
exemple dacă îmi permiteţi. Poate numai bugetarea unui domeniu de internet de 4-5 ori 
mai mult decât este în realitate, este stabilit de Ministerul Comunicaţiilor... Repet, vom 
vota împotriva acestui buget şi va face obiectul unei conferinţe de presă detaliată. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2017, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 642.236,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 643.823,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, 4b, 4c, 5-11, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
5 voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri-94.383,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

92.374,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-95.030,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 93.021,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 
mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.76/2017. 

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

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

 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Vreau să intervin puţin la acest punct. Nu vom vota împotriva acestui buget, dar, 

pentru că a apărut pe ordinea de zi, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă, inclusiv d-lui Primar 
şi viceprimarilor, şi tuturor consilierilor, în legătură cu activitatea acestui spital de 
neuropsihiatrie. Se află situat pe Calea Bucureşti, mai are în subordine şi spitalul de 
urgenţă psihiatrică de la parc. Vreau să vă atrag atenţia că eu cunosc mai multe detalii 
despre cum funcţionează aceste unităţi şi o problemă foarte foarte acută a personalului de 
acolo, fie că este vorba despre medici, specialişti, rezidenţi sau asistenţi, este lipsa pazei 
adecvate. Deci noi poate vedem pe la televizor medici, halate albe şi acolo unde este 
vorba de alienaţi mintal, nişte zdrahoni care îi imobilizează, dar vă spun că la noi, la 
spitalul din subordinea noastră nu se întâmplă deloc aşa. Aici este vorba despre ture de 
noapte în care dacă infirmierii sau asistenţii nu sunt bărbaţi în putere, acolo sunt nişte 
doamen sau domnişoare care sunt de serviciu şi care, efectiv, se roagă de poliţie sau cine 
îi aduce, de jandarmerie, să mai stea puţin să îi ajute să imobilizeze acei bolnavi. Este o 
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activitate cu un risc major şi aş vrea să o tratăm cu toată seriozitatea de care putem da 
dovadă, aşa că aş vrea pe această cale să-i transmit doamnei manager de acolo, dar să vă 
aduc şi dvs. la cunoştinţă, că opinia mea este că dacă legea ne permite şi cred că ne 
permite, să se contracteze nişte servicii de pază, specializate, pentru aceste imobilizări, 
vă imaginaţi ce fel de pacienţi pot să aibă. Aşa că, dacă legea pemite, insist pentru 
bugetarea, dacă nu mai este posibil pentru anul acesta, că este târziu, dar pentru 
bugetarea pe anul viitor a unor servicii de pază şi protecţie pentru personalul medical şi 
auxiliar pentru că în momentul de faţă nu se întâmplă aşa ceva. 

D-na Consilier Local Predescu: 
De fapt, este o problemă de discuţii şi este în interesul cetăţenilor. Cred că ar fi 

oportună o discuţie cu managerul acestei instituţii pentru că, deşi are această denumire, 
spitalul nu asigură urgenţe neurologice şi dacă te duci cu salvarea în stare de comă, la 
Spitalul nr. 1 nu te pot interna pentru că nu mai au locuri, şi te trimit la Slatina. Sunt 
fapte trăite de mine. Ori în aceste condiţii, în situaţia în care noi avem un spital cu 
specializarea de neurologie în Craiova şi el să nu primească urgenţe neurologice pentru 
că nu are nu ştiu ce dotare sau nu ştiu ce s-a întâmplat, nu este corect. Eu cred că putem 
să purtăm o discuţie cu dânşii şi să-şi lămurească această problemă. Nu putem să-i 
trimitem pe oameni la Slatina. 

Dl. Preşedinte: 
Este un apel care trebuie reţinut. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine 

este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri  - 49.945,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

49.162,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 783,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 50.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 49.448,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 783,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 abţinere (Godinel).  

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

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2017, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 71.947,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 71.121,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 826,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 73.868,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 73.042,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 826,00 
mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75/2017. 

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

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Total venituri – 8.595,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- Total cheltuieli – 8.595,00 mii lei (secţiunea de funcţionare) 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

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

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

 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 
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Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri –20.948,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

20.515,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 433,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli –20.948,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 20.515,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 433.00 
mii lei), 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.78/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară 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.  

 
 

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

cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
c)  total venituri –12.229,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
d) total cheltuieli –12.229,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.79/2017. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 

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

cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
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Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 
proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2017. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.84/2017. 

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

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

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

cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 

2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan 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.  
 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri – 859.802,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 865.369,00 mii lei, 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 31.10.2017. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vom vota împotrivă şi la acest punct de pe ordinea de zi tot datorită raportului pe care 

noi îl considerăm evaziv şi pe care nu îl înţelegem. Ni se explică cum Compania de Apă 
a diminuat cheltuielile cu energia şi apa şi în acelaşi raport ni se spune că, de fapt, 
facturează mai multă apă cu 100 mii mc pe lună. Deci am ajuns să cumpărăm mai puţină 
apă şi să vindem mai mult. Şi tot raportul este, din punctul nostru de vededre, făcut de 
asemenea manieră încât vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. 
Mulţumesc frumos.  

D-na Director Câmpeanu: 
La acest punct de pe ordinea de zi vreau să vă spun că cheltuielile scad şi veniturile 

cresc. Dacă citeaţi bine raportul, vedeaţi că cheltuielie scad şi veniturile cresc. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Tocmai asta am întrebat. Deci dvs. cumpăraţi mai puţină apă, dar vindeţi mai multă la 

populaţie? Ceva nu este în regulă aici.  
D-na Director Câmpeanu: 
Nu, nu cumpărăm mai puţină apă, cumpărăm apă şi vindem mai mult. Pierderile la 

populaţie sunt mai mici.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
În acest raport scrie negru pe alb: au fost diminuate cheltuieliel cu apa. Apoi în alt 

paragraf mai târziu spune că noi vindem mai mult la populaţie. Ce faceţi? 
D-na Director Câmpeanu: 
Cheltuielile cu apa înseamnă orice fel de cheltuieli pentru că Compania de Apă, de 

fapt, vinde apă. Şi cumpără. 
Dl. Preşedinte: 
Vreau să fac şi eu o precizare. Am răspuns de Compania de Apă într-un mandat şi ştiu 

despre ce este vorba. S-au eliminat furturile şi pierderile. Deci automat vând mai multă 
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apă. Chiar dacă cumpără aceeaşi cantitate de apă, ei vând mai multă pentru că ceea ce se 
pierdea şi ceea ce se fura s-a eliminat. 

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
 Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2017, 
ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri  și cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., pe anul 2017. 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 

5 voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 Dl. Viceprimar Bărăgan: 
    Deci cu alte cuvinte, dvs. la acest punct nu sunteţi de acord cu mărirea salariilor la 
Compania de Apă. Trebuia să citiţi cu mare atenţie.  
 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2017-2018. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2017-
2018, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

a) 1018 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 125 
lei; 
b) 1329 burse de merit, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei; 
c) 1994 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional,  în cuantum de 55 lei; 
 d) 4074 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 50 lei pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 60 lei pentru elevii din învăţământul 
liceal, din care: 
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         - burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate 
de către unităţile de învăţământ); 
        - burse pentru persoane defavorizate . 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 

 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 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, pentru luna noiembrie 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2017, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 
 - 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 
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date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii octombrie 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.  
 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare, din 

bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează 
pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru 
sezonul rece 01 noiembrie 2017-31 martie 2018. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă acordarea, la limita maximă, a compensării procentuale din bugetul 

local, cu titlu de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în 
completarea ajutorului acordat de la bugetul de stat, pentru perioada celor 5 luni, 
cuprinsă între 1 noiembrie a anului curent şi 31 martie a anului următor, după 
cum urmează: 

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană 
singură este de până la 155 lei; 
- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 
- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 
- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 
- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 
- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 
- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 
- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 
- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
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persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 
- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 
- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

Art.2. Valoarea ajutorului maxim lunar nu va depăsi consumul efectiv. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcția Publică 
Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova și S.C. Termo 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.  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  indemnizaţiei maxime 

lunare de care beneficiază consilierii municipali pentru participarea la numărul 
maxim de şedinţe ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada 
1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021. 

     D-na Consilier Local Predescu: 
     Dl. Preşedinte, ieri în comisia juridică s-a formulat un amendament pe care îl susţin. 
A fost votat în unanimitate acest amendament. Am propus ca art. 2 să fie redactat pe 
două alineate. Primul alineat este cel care rămâne şi alineatul 2 să aibă următorul 
conţinut: „Participarea doar la cel puţin o şedinţă de consiliu sau cel puţin o şedinţă de 
comisie, dă dreptul la o indemnizaţie de 1/2 din indemnizaţia prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre”. Adică, în discuţia purtată în comisia juridică cu privire la înţelesul 
redactării textului şi înţelesul şi modul de aplicare a acestei hotărâri a rezultat faptul că 
înţelesul articolelor 1 şi 2 luate împreună astfel cum a fost promovat textul, duce la 
următoarea situaţie. Dacă un consilier se prezintă la toate şedinţele, este ok, dacă se 
prezintă la o şedinţă de consiliu şi cel puţin o şedinţă de comisie va beneficia de 
cunatumul de 10% din indemnizaţia lunară a primarului. Dar dacă se prezintă numai la 
una dintre ele, adică doar o şedinţă de consiliu sau doar o şedinţă de comisie, el nu va 
primi nimic. Acest text nu este prevăzut în proiectul de hotărâre. Şi atunci am cerut în 
cadrul comisiei juridice să ne lămurim care este raţiunea legii. Legiuitorul vorbeşte 
despre indemnizaţia de şedinţă fără să distingă între acestea şi este o discuţie pe care noi 
am depăşit-o. Dar vorbeşte despre indemnizaţia de şedinţă. În textele anterioare la care 
facem referire, fie că este regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local 
care a avut în vedere statutul aleşilor locali şi legea administraţiei publice locale, fie că 
avem în vedere modificarea actuală, nu se vorbeşte despre o cumulare, se vorbeşte 
despre şedinţă şi atât. Pe cale de consecinţă, dacă participă la o singură şedinţă, nu poate 
să se aplice consecinţa învederată anterior că nu ai dreptul la nicio remuneraţie ca şi 
indemnizaţie atâta timp cât termenul legal este indemnizaţie de şedinţă. Şi de aceea eu 
am propus acest alineat 2 cu prevederea situaţiei avută în vedere. Dacă participi la o 
şedinţă de consiliu sau o şedinţă de comisie ai dreptul la o indemnizaţie, dar pe jumătate. 
Pentru că maximul îl poţi primi numai dacă participi la ambele, dar dacă participi doar la 
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una nu este egal cu 0 pentru că tu totuşi ţi-ai exercitat calitatea şi ai participat la o 
şedinţă. Pentru a nu mai fi interpretări, eu consider că în prezentul proiect de hotărâre 
trebuie arătat în cuprins care este situaţia întru-totul. Adică pe de o parte cea care rezultă 
nemijlocit din lege, arătată la art. 1 cu majorarea la 10% faţă de 5% cât era înainte, cea 
care rezultă din textele toate coroborate din art. 2 în prezent, prima ipoteză se acordă 
acest 10% că dacă participi la 1 + 1, dar şi cea pe care eu o propun în numele tuturor 
colegilor pentru că este o dezbatere foarte lungă, pe care am avut-o ieri la comisia 
juridică şi s-a votat în unanimitate. Dacă participi doar la o şedinţă, fie de consiliu, fie de 
comisie, ai dreptul la o indemnizaţie, pentru că ăsta este temeiul, dar pe jumătate. Pe cale 
de consecinţă, dl. preşedinte, eu vă supun la vot amendamentul şi în funcţie de soarta 
amendamentului, apoi la vot proiectul. Vă mulţumesc. 
 Dl. Primar Genoiu: 
          Eu personal n-am înţeles nimic. A fost atât de laborioasă expunerea, încât am 
pierdut esenţa. 
          D-na Consilier Local Predescu: 
          Pe scurt, este în felul următor. Dacă pentru a lua cei 10%, maximul de 10% trebuie 
să participi la cel puţin o şedinţă de consiliu indiferent de care, ordinară sau 
extraordinară, şi cel puţin o şedinţă de comisie, chiar dacă faci parte din 2 comisii. Nu 
mai discutăm asta. Deci trebuie să ai 1 + 1. Discutând ieri cu reprezentanţii din executiv, 
care au fost la şedinţa comisiei, au spus că înţelesul textului mai departe este că dacă 
participi doar la o şedinţă, ori numai una de consiliu, ori numai una de comisie, nu 
primeşti nicio indemnizaţie. Din textul astfel cum este redactat nu avem obligatoriu şi 
cumulativ. Participarea la. Nu este nici cumulativ, nu este arătat că este obligatoriu şi 
cumulativ. Şi atunci am pus în discuţie această problemă. Dar dacă participi la o singură 
şedinţă, ori numai de consiliu, ori numai de comisie nu primeşti nimic?, executivul a 
spus da, nu primeşti nimic. Păi de ce? Atâta timp cât legiuitorul vorbeşte despre 
indemnizaţia de şedinţă şi el are în vedere un maximum de 10%  dar nu are în vedere un 
minimum. Ca atare noi suntem în situaţia de a rezolva ce se întâmplă cu minimum. Asta 
este.  
          Dl. Primar Genoiu: 
          Deci să înţelegem în felul următor. Raportul făcut de executiv spune în felul 
următor: 10% pentru participarea la o şedinţă de comisie şi o şedinţă de plen. Ce se 
întâmplă dacă participi doar la una? Participi la comisie şi te-ai îmbolnăvit la plen. Şi nu 
specifică. Amendamentul dvs. este ca la participarea la una din ele să fie jumătate din cei 
10%. Este corect. Să răspundă dl. secretar dacă este de acord cu amendamentul, din 
punct de vedere tehnic.  
          Dl. Secretar Mischianu: 
          Este condiţie de legalitate întrunită pentru că prin acest proiect de hotărâre se 
propune însăşi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare unde este 
prevăzută această chestiune de indemnizaţie. Înainte de a supune votului, daţi-mi voie să 
citesc în situaţia asta textul art. 2 modificat: 

Art. 2. (1) Indemnizaţia maximă lunară prevăzută la art.1 va fi acordată 
consilierilor municipali care participă la o şedinţă de consiliu (ordinară sau 
extraordinară) şi o şedinţă a comisiei de specialitate. 
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  (2) Participarea doar la cel puţin o şedinţă de consiliu sau cel puţin o şedinţă de 
comisie, dă dreptul la o indemnizaţie de 1/2 din indemnizaţia prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 
           Art. 3 şi 4 se menţin. Cu această modificare, vă rog să supuneţi votului. 
          Dl. Preşedinte: 
          În condiţiile în care executivul şi-a însuşit amendamentul propus de către comsiia 
juridică, supun la vot hotărârea cu amendamentul respectiv şi cu precizarea făcută de 
secretarul consiliului local. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii municipali, 

în perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021, in cuantum de 10% din 
indemnizația lunară a primarului municipiului Craiova, exclusiv majorările 
prevăzute la art.16 alin.2 din  Legea nr.153/2017. 

Art.2. (1) Indemnizaţia maximă lunară prevăzută la art.1 va fi acordată consilierilor 
municipali care participă la o şedinţă de consiliu (ordinară sau extraordinară) şi o 
şedinţă a comisiei de specialitate. 

            (2) Participarea doar la cel puţin o şedinţă de consiliu sau cel puţin o şedinţă de 
comisie, dă dreptul la o indemnizaţie de 1/2 din indemnizaţia prevăzută la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 vot împotrivă (Mănescu).  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 

pentru Polul de Creştere Craiova (S.I.D.U. Craiova). 
Dl. Consilier Local Florescu: 

     Am studiat documentul. El, ca document, este bine întocmit, bine structurat, bine 
gândit, dar în absenţa unui plan de urbanism general, practic, noi nu putem vorbi de o 
dezvoltare adevărată şi corectă a Craiovei. Vom continua să construim haotic, vom 
continua o dezvoltare în afara unui plan bine determinat, bine stabilit. Dacă ne puteţi 
spune ceva în legătură cu stadiul în care se află Planul de Urbanism General.  
      Dl. Consilier Local Sirop: 
      Am studiat mai în amănunt acest proiect şi constat că, la un moment dat, eu când 
aduc argumente pentru dezvoltarea economică şi intru în contradicţie cu executivul, 
uneori poate trăiesc cu impresia că sunt lucruri care nu se ştiu, care nu sunt vizibile din 
poziţia de executiv. Dar din acest raport, vedem că este şi executivul la curent cu 
valoarea PIB-ului din regiunile României în anul 2014. Regiunea Sud veste Oltenia este 
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pe ultimul loc. Este o statistică din acest proiect. După aceea ponderea cheltuielilor totale 
cercetare-dezvoltare în PIB suntem aproape pe penultimul loc. La investiţiile străine 
suntem chiar pe penultimul loc. Este o statistică din 2015, iar la evoluţia numărului de 
unităţi locale active din zona polilor de creştere suntem chiar pe ultimul loc în antiteză cu 
Clujul care este pe primul loc şi care ne bate cam la toate capitolele şi pe care îl folosesc 
eu destul de des ca exemplu. Iar ca o concluzie, tot extras din acest raport, jumătate din 
economia judeţului Dolj este susţinută de grupul american Ford. De asemenea, tot 
jumătate din valoarea exportului realizat de judeţul Dolj în 2015 este reprezentat de 
mijloace şi materiale de transporturi realizate în genere în cadrul Uzinei Ford. Am dus 
această argumentaţie cu argumentele dvs. ca să aducem discuţia în punctul în care trebuie 
să ne gândim ce facem în continuare. Şi corelez cu ce am spus la punctul 1 care este 
gradul de îndatorare al municipiului Craiova şi aţi zis că stăm foarte bine, nu suntem 
foarte îndatoraţi, aşadar, dacă nu avem altă soluţie că de foarte mult timp v-am propus să 
identificăm un teren pe care să înfiinţăm o platformă industrială adevăratză, sănătoasî, 
puternică, ce să contribuie la dezvoltarea oraşului şi judeţului nostru, vă propun atunci să 
identificăm un teren mai mare şi să cumpărăm în jurul acestui teren restul până la 100 ha. 
Sau dacă nici aşa nu se poate, să cumpărăm integral cele 100 ha necesare pentru această 
platformă industrială care ar fi ca o gură de oxigen pentru oraşul nostru. În jurul acestei 
idei ar trebui construită întreaga strategie de dezvoltare a oraşului nostru până în 2020 – 
2024, dacă vrem să planificăm pe termen mediu deja. Aşadar, asta ar fi propunerea 
noastră pentru a gândi în jurul acestei idei. Vă mulţumesc. 
          Dl. Primar Genoiu: 
          Constatările statistice pe care le-aţi cicit dvs. şi pe care le-au stabilit în strategia de 
dezvoltare cei care au lucrat la acest material, sunt nişte realităţi care nu ţin de 
administraţia locală. Sunt constatări, sunt date statistice ale zonei de sud-vest a ţării, aşa 
cum aţi specificat care tocmai prin această strategie, toate aceste neajunsuri trebuie 
înlăturate sau diminuate la maxim. Nu vreau să intru în mai multe discuţii dar, vis a vis 
de acest parc industrial, aşa cum aţi spus-o, singurul teren identificat, singura zonă pentru 
care noi milităm este platforma de la Işalniţa a Combinatului Chimic şi săptămâna asta 
ne-am dat acordul şi s-au început documentele pentru înfiinţarea parcului industrial de la 
Işalniţa din care să facă parte comuna Işalniţa, Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean. 
Deci lucrurile au fost deja demarate.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere 

Craiova, în vederea depunerii la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia pentru etapa de verificare a conformității administrative și a 
admisibilității, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
5 voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

pentru Polul de Creştere Craiova-reactualizare 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere 

Craiova-reactualizare 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Servicii Publice, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune 

pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă documentul strategic „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) 

al Zonei Metropolitane Craiova”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
22. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 

Craiova, în vederea organizării evenimentului Festivalul Internaţional ”Adrian 
Păunescu”, ediţia a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundaţia 
Culturală Iubirea. 
Dl. Preşedinte: 
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Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 
proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 178.500 

lei, în vederea organizării evenimentului Festivalul Internațional ”Adrian 
Păunescu”, ediția a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundația 
Culturală „Iubirea”. 

Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația Culturală „Iubirea”, în 
vederea susținerii evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă programul evenimentului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Fundația Culturală „Iubirea” 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 alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea 

organizării de către Federaţia Română de Handbal a turneului „Trofeul 
Carpaţi” de handbal feminin senioare, în perioada 23-27 noiembrie 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
         Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 150.000 

lei, în vederea organizării Turneului „Trofeul Carpaţi”, în perioada 23-27 
noiembrie 2017. 

          Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federaţia Română de Handbal, în 
vederea susţinerii evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Federaţia Română de Handbal 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.  
 

 
24. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 

Craiova, pe anul 2017, a unei sume în vederea atribuirii premiului „Cetatea 
Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XL-a, organizat în 
perioada 27-29 octombrie 2017, în municipiul Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2017, a 

sumei de 1000 lei, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul 
Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XL-a, organizat în perioada 27-29 
octombrie 2017, în municipiul Craiova. 

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

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

 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de mandat al membrilor 

Consiliului de Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct de pe ordinea de zi, membrii consiliului de administraţie de la 

RAADPFL ne solicită o componentă variabilă, adică dânşii ne solicită încă şase 
indemnizaţii pe an dacă îşi îndeplinesc indicatorii de perfromanţă. Ţin să vă aduc aminte 
că noi în martie am aprobat acest consiliu de administraţie cu suma în jur de 2300 lei pe 
lună pentru a îndeplini aceşti indicatori. Adică noi n-am angajat un consiliu de 
administraţie care să stea acasă şi să primească 2300 lei. Acum dânşii cer această 
componenţă variabilă. Noi înţelegem că aceşti membri ai consiliului de administraţie 
consideră că suma de 2300 lei pe lună este aşa, ca şi o asistenţă socială, chiar dacă fac, 
chiar dacă nu fac nimic, şi dacă vrem să şi muncească şi să îndeplinească indicatorii pe 
care şi i-au asumat prin contract, să le mai dăm şase indemnizaţii anuale. Ţin să vă aduc 
aminte că am avut discuţie inclusiv atunci pe tema acestor indicatori. Din punctul nostru 
de vedere, aceşti indicatori sunt de râsul râsului adică 50% din indicatori sunt: crearea pe 
site-ul RAADPFL Craiova a unei pagini dedicate consiliului de administraţie , în cadrul 
consiliului de administraţie se va constitui un comitet care va îndeplini atribuţii, va 
asigura transparenţa informaţiilor pe site-ul instituţiei. Dacă stau acasă ia cei 2300 lei pe 
lună, dacă vin şi asigură transparenţa pe site-ul RAADPFL-ului a documentelor, trebuei 
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să le mai dăm şase indemnizaţii pe an. Fac apel la toţi consilierii să fim mai responsabili 
cu banii craiovenilor. Poate aceste şase indemnizaţii a 5-6 membri ai consiliului de 
administraţie nu este o sumă mare pentru bugetul Craiovei, dar cu banii aceştia,  putem 
face mult pentru că şi sărăcia şi bogăţia se face din puţin. Poate cu banii aceştia avem 
nevoie maximă în cadrul primăriei de un inginer de management de trafic, ştim cu toţii 
cum se circulă în Craiova, putem face chiar dacă vi se pare o sumă mică. În consecinţă, 
eu v-aş solicita chiar să retrageţi de pe ordinea de zi acest punct. Noi nu putem să votăm 
aşa ceva.  

Dl. Director Glăvan: 
Această indemnizaţie variabilă pentru membrii consiliului de administraţie, este o 

obligaţie legală prevăzută în OUG 109/2011. Membrii consiliului de administraţie au fost 
selectaţi pe acest act normativ în vigoare. Pe lângă acei indicatori pe care dvs. i-aţi 
enumerat, cei de guvernanţă corporativă membrii consiliului de administraţie trebuie să 
îndeplinească şi alţi indicatori printre care reducerea obligaţiilor restante, modul de 
gestionare a creanţelor şi recuperarea lor, îmbunătăţirea rezultatelor financiare, realizarea 
planului de investiţii ş.a.m.d. De asemenea, cuantumul acestei componente variabile 
poate să meargă până la 12 indemnizaţii brute. Noi le acordăm minimul, respectiv şase 
indemnizaţii brute în funcţie de îndeplinirea indicatorilor de perfromanţă. Dacă şi-au 
îndeplinit sau nu şi-au îndeplinit aceşti indicatori de performanţă, dvs. ca şi consiliu local 
îi veţi aproba în fiecare an şi veţi constata dacă s-au îndeplinit sau dacă nu s-au 
îndeplinit. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea art.9 - Cap.VI „Remunerarea mandatarului şi durata 
mandatului” din contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, care va avea următorul conţinut: 

             „Art.9.(1) Pentru activitatea desfășurată de mandatar în temeiul prezentului 
contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară 
în suma de 2269 lei brut, stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna 
anterioară și o componentă variabilă, sub forma unei sume anuale egală cu 
procentul atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați în 
contractul de mandat, calculată la 6 indemnizații fixe lunare, pentru îndeplinirea 
100% a indicatorilor de performanţă. 

       (2) Drepturile băneşti primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite 
de către autoritatea tutelară şi vor fi suportate de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ  Craiova.  

       (3) Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a operatorului, vor fi 
supuse impozitului și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și 
prezentului contract. 
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Art.2. Se aprobă actul adiţional nr.1 de modificare a contractului de mandat al 
membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ  Craiova, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 

deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2017-2018. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2017-2018, prevăzut în 
anexa (pag.1-65) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
 
27. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 
03.11.2017. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
03.11.2017, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la: 
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a) înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A., în 
comuna Cârcea, str.Preot Tarineanu, nr.3, judeţul Dolj, având ca obiect de 
activitate „Captarea, tratarea şi distribuţia apei – cod CAEN 3600” şi 
„Colectarea şi tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”; 

b) completarea obiectului de activitate al punctului de lucru al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., înfiinţat în comuna Podari, str.Dunării, nr.67, cu 
activitatea „Colectarea şi tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”. 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale destinată 
închierierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situată în municipiului Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, ap.12. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
  Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Iordache Bianca Nicoleta, a 

locuinţei sociale, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, 
ap.12. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta 
hotărâre, în cuantum de 55,54 lei. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi  Iordache Bianca Nicoleta vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 

 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale în 

municipiul Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
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Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 
proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, modificată și completată, prin excluderea 
locuinţei situată în municipiul Craiova, bvd.Carol I, nr.55, cam.1. 

Art.2. Se aprobă anularea poziției 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.226/2017. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 4 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.2-4 din anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la pct.1 din anexa la prezenta 
hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. Chiria lunară aferentă inchirirerii locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, se stabileşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei situată în 

str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, modificată și completată, prin excluderea 
locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Căldăraru Iuli Mădălin, a 
locuinţei sociale, situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, 
ap.3. 

Art.3.  Se aprobă cuantumul de 43,58 al chiriei lunare pentru locuinţa identificată la art.2 
din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe, 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, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

 
32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de asociere care au 

ca obiect amplasarea şi exploatarea panourilor publicitare în municipiul 
Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Astăzi ne solicitaţi să prelungim contractele de asociere ce au ca obiect panourile 

publicitare din oraşul nostru, unele încheiate de pe vremea d-lui primar Bulucea. Ştiţi că 
am făcut nenumărate interpelări de-a lungul timpului vis a vis de aceste panouri 
publicitare. Mă bucur că a trebuit să ne oblige legea naţională ca să introducem aceste 
panouri prin comisiile de sistematizare. Vreau să vă atrag atenţia că foarte multe dintre 
aceste panouri publicitare din oraşul nostru obstrucţionează vizibilitatea participanţilor, 
conducătorilor auto, tuturor participanţilor la trafic. Vreau să vă spunem că înţelegem că 
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este o prelungire de câteva luni de zile, dar vă atenţionăm că vom fi cu ochii pe executiv 
şi vom analiza împreună cu executivul fiecare panou amplasat în oraşul nostru, ce aviz 
are de la comisia de sistematizare, vom merge la faţa locului la absolut fiecare panou 
publicitar să vedem, înceăpând cu autorizaţia de construire până la, repet, ne interesează 
foarte mult să nu obstrucţioneze traficul nostru în oraş. Multe accidente au avut loc, 
unele sunt amplasate şi ar trebui să dispară din anumite puncte. Deci vom fi foarte 
vigilenţi, până la urmă o să votăm această prelungire că este pentru 3 luni de zile, dar vă 
rog să luaţi foarte în serios aceste trei luni de zile şi să analizaţi cu maximă atenţie 
amplasamentul acestor panouri publicitare.  

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

Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei contractelor de asociere  nr.11/2000 - încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L., nr.3/1997 - încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.GETICA OOH S.R.L., nr.18/2002 - încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. şi nr.10/2000 - 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ULTRAVISION 
S.R.L., până la aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor 
de publicitate, dar nu mai târziu de 31.01.2018. 

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

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzăror 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 330/2015. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. NEW AGE 
ADVERTISING AGENCY S.R.L., S.C. GETICA OOH S.R.L., S.C. 
EUROMEDIA GROUP S.R.L. şi S.C. ULTRAVISION S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 
33.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.256/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
RCS&RDS S.A. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv de la data de 15.10.2017, 

până la data de 15.10.2022, a duratei contractului de închiriere nr.256/2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A., ce 
are ca obiect suprafaţa de 20 mp. din planşeul terasă al Clădirii Blocului 51 
Garsoniere, situat în str. Brestei, nr.257, în vederea montarii unor echipamente şi 
instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul  de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 361/2007. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 abţinere (Voicu).  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.36144/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. 
Radu Mirela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.36144/2006  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Radu Mirela, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela, în sensul înlocuirii formei de 
înregistrare a concesionarului, din persoană fizică - Cabinet Medical Individual 
Dr. Radu Mirela, în persoană juridică - S.C. DR.RADU MIRELA – MEDICINĂ 
DE FAMILIE S.R.L. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. DR.RADU MIRELA – 
MEDICINĂ DE FAMILIE S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al  Municipiului Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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; 
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b) se completează cu bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

c) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată și nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al  Municipiului Craiova.    
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, prin completarea cu bunurile identificate în anexele nr.1 și 
2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

               Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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 și 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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37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Principatele Unite, nr.6. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţiei 

titularului dreptului de superficie anual asupra terenului în suprafaţă de 74 mp.,  
situat în municipiul Craiova, str.Principatele Unite, nr.6, în cuantum de 3354 lei, 
echivalent a 729 euro (45,32 lei/mp, echivalent a 9,9 euro/mp), respectiv valoarea 
estimată a dreptului de superficie lunar, în cuantum de 280 lei, echivalent a 61 euro 
(3,78 lei/mp, echivalent a 0,82 euro/mp), (valorile nu includ TVA), conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dl.Cameniţă Dan vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor 

proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii 
nr.112/1995. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. 
D-na Consilier Local Predescu: 
Au fost realizate mai multe amendamente însuşite toate de către executiv. Eu 

mulţumesc executivului pentru că şi le-a însuşit, ele fiind lămuritoare în tot ceea ce 
privea această procedură de vânzare a terenurilor pentru persoanele care au cumpărat 
locuinţele în condiţiile legii 112. Salut faptul că în fine, astăzi aprobăm acest regulament 
şi lansez un apel către RAADPFL de a lucra cu înţelegere pentru că va fi confruntată cu 
foarte multe probleme, o parte le-am discutat în cele două comisii, de urbanism şi 
comisia juridică, nu va fi uşor dar este un lucru foarte bun pe care îl facem pentru 
cetăţenii municipiului Craiova.  

Dl. Secretar Mischianu: 
O chestiune prealabilă. Avem raportul, avem regulamentul modificat puse din nou pe 

site şi la dispoziţia dvs. Cu aceste modificări şi însuşite amendamentele de către executiv, 
v-aş ruga să fie supus votului. 

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

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, 
aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 
112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de  
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            locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 
1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, terenuri 
proprietate privată a Municipiului Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
39. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 

trei spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate 
de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu 
Marcu, nr.38. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a trei spații disponibile, aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, în suprafaţă de 3 
mp., 8mp, respectiv 66 mp., situate în municipiul Craiova, str.Duiliu Marcu, 
nr.38, identificate în anexele nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spațiilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.4-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de 
închiriere, în vederea închirierii spațiilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.7-9, respectiv nr.10-12 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele de 
închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” 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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40. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., a unor terenuri  aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă punerea la dispoziţia S.C Compania de Apă „Oltenia” S.A., a terenurilor 

aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 
JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020, identificate  în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. are obligația să obțină acordurile necesare 
realizării proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

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

voturi.  
 
 
41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, 

nr.23210/2014 şi nr.4806/2009 încheiate între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L.  
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, nr.23210/2014 și 

nr.4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. 
MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L., în sensul înlocuirii părţii contractante 
S.C. MARISAN PROD CARN IMPEX S.R.L., cu S.C. PROD COM ANGHEL 
S.R.L., ca urmare a fuziunii prin absorbție. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova 
S.R.L. și S.C. PROD COM ANGHEL S.R.L. 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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42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, 
reabilitare şi recompartimentare cu modificări structurale şi nestructurale corp 
C5, construcţie existentă P+1, cu destinaţia clinică de hematologie” - Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare şi recompartimentare 
cu modificări structurale şi nestructurale corp C5, construcţie existentă P+1, cu 
destinaţia clinică de hematologie” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova-varianta I-a, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA)           - 3.609,864 mii lei   

               din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA)       - 2.769,623 mii lei  
        2. Durata de realizare a investiţiei                                 - 12 luni  

            3. Caracteristici tehnice:                                                   ACD=1141,53 mp. 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp C1 Ambulatoriu 
adulţi pavilion A”-Spitalul Clinic Municipal Filantropia. 
Dl. Preşedinte: 
Avize favorabile la toate comisiile. Pentru că nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot 

proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „ Reabilitare corp C1Ambulatoriu adulţi pavilion A” - Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova - varianta I-a, având următorii indicatori tehnico 
– economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA)           - 2.722,327 mii lei   

               din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA)       - 2.210,414 mii lei  
        2. Durata de realizare a investiţiei                                 - 12 luni  

            3. Caracteristici tehnice:                                                   ACD=941,80 mp. 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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.  

 
 

44. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova 
de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea 
domnului Tănăsescu Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a 
unui credit bancar pentru investiţii. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct este vorba despre demararea procedurilor de accesare a unui credit 

bancar pentru Regia Aautonomă de Transport sau SC RAT Craiova SRL. Apar câteva 
semne de întrebare. În principiu, noi suntem de acord cu contractarea unui credit pentru 
că este absolut necesară îmbunătăţirea parcului de autobuze al regiei cu autobuze mai noi 
care să înlocuiască UD-urile pe care încă le mai vedem în circulaţie şi trebuie să ştim că 
numai în Craiova mai circulă UD-uri din toată România. Prima întrebare ar fi de ce nu 
accesează primăria acest credit pentru că am înţeles că gradul de îndatorare este redus şi 
deci, ar permite să mai facă încă un credit pentru autobuze. Şi altă întrebare, de ce are 
nevoie directorul Rat de aprobarea noastră sau aprobare reprezentantului nostru pentru că 
el gestionează un buget de venituri şi cheltuieli, este ordonator de credite, poate să-şi facă 
prin planul de investiţii, nu este nevoie de aprobarea nimănui. Are dreptul legal. Dacă s-a 
schimbat ceva în legislaţie, vă rog să ne aduceţi şi nouă la cunoştinţă. Cam atât. 
Mulţumesc. Aştept răspuns. 

Dl. Administrator Public Sorin Manda: 
În primul rând, Primăria Craiova, după cum bine ştiţi, are în derulare un contract de 

achiziţie de autobuze noi, cel cu firma poloneză. Inclusiv anul acesta cu amabilitatea 
dvs., au fost prevăzuţi bani pentru achiziţionarea a 5 astfel de autobuze. În ceea ce 
priveşte autobuzele pe care compania de transport vrea să le achiziţioneze, ele au fost 
prinse în bugetul de anul acesta, au fost prinse în lista de investiţii şi, dacă îmi aduc bine 
aminte, a fost votat în unanimitate inclusiv de către dvs. şi colegii dvs. În a doua 
problemă pe care aţi ridicat-o, cea cu necesitatea adoptării acestei hotărâri privind 
împuternicirea d-lui Tănăsescu, atât în contractul de societate, în statutul societăţii, cât şi 
în contractul de mandat al Domniei Sale este prevăzut că nu poate să acceseze credite 
decât cu încuviinţarea acţionarului unic, în speţă Primăria Craiova, Consiliul Local şi 
este singura formă prin care acţionarul unic poate să-şi dea acordul. 

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

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Dan Zorilă, de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, desemnarea dlui. 
Tănăsescu Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit 
bancar pentru investiţii. 

Art.2. Achiziţia autobuzelor se va realiza din fondurile R.A.T. SRL, prin accesarea unui 
credit bancar pentru investiţii. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, şi R.A.T. SRL şi 
dl. Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 

 

 
45. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Săptămâna trecută, la solicitarea mai multor cetăţeni din cart. Făcăi, m-am deplasat 

împreună cu dl. consilier Florescu şi dl. consilier Sirop, pentru a discuta cu aceştia. Încă 
o dată ne-au rugat să sesizăm problema siguranţei şi ordinii publice. Încă de când am 
ajuns, am constatat că, de exemplu, la căminele de apă sunt furate capacele la mai mult 
de jumătate dintre ele. Sunt semnalate numeroase spargeri din gospodării, spargeri din 
locuinţe. De asemenea, pe str. Oltului şi pe str. Ialomiţa, de-a lungul timpului s-a pus atât 
de multă piatră pe stradă, încât strada a fost înălţată şi toată apa se scurge în gospodăriile 
oamenilor, inundându-le curţile, uneori le intră chiar şi în casă. La intersecţia dintre str. 
Tisa şi str. Cindrel lipseşte iluminatul public sau unii stâlpi de iluminat sunt 
nefuncţionali. De asemenea, oamenii au întrebat despre un plan de reabilitare a străzilor. 
După cum ştiţi, nicio stradă în afară de strada principală din cart. Făcăi, nu este asfaltată. 
De asemenea, m-au întrebat şi despre circulaţia autobuzelor. Circulă foarte rar. Dacă s-ar 
putea intensifica traseul nr. 4. Aş dori răspuns scris fiindcă ne-am luat angajamentul să le 
prezentăm oamenilor răspunsul Primăriei Craiova vis a vis de solicitările lor. Vă stăm la 
dispoziţie cu poze, cu semnături, cu contacte ale cetăţenilor. Este important să ne 
aplecăm atenţia şi spre zonele periferice. Vă mulţumesc. Doresc răspuns scris. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Am avut două interpelări, una în luna a şaptea şi una luna trecută, cea din luna a 

şaptea face referire la trecerile de pietoni, acelea interminabile şi am primit un răspuns în 
luna a opta de la comisia de specialitate şi spuneau că va fi supusă pe ordinea de zi în 
comisia de sistematizare a circulaţiei rutiere. Suntem în luna a zecea, aproape în luna a 
unsprezecea şi nu s-a făcut nimic cu acestea.  

Al doilea punct ar fi semafoarele de la Schmith. Am vorbit şi luna trecută, acolo este 
un trafic infernal din cauza acestor semafoare, la orele de vârf. Dl. Primar a spus că va 
face ceva în acest sens. Nu s-a făcut nimic nici acolo. Traficul este paralizat la orele de 
vârf, dimineaţa în special, şi când ies oamenii de la serviciu, la ora 4-5, şi la prânz la fel.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
În primul rând menţiunea mea de la  punctul cu spitalul de neuro, aş vrea s-o 

transform şi într-o interpelare în care să primesc răspuns scris dacă managementul de 
acolo intenţionează să achiziţioneze servicii de pază şi protecţie pentru personalul 
medical şi auxiliar. 

O altă interpelare ar fi legată de băncile de pe bvd. 1 Mai, mi-a fost semnalată de un 
cetăţean, pentru că sunt deteriorate şi poate ne aplecăm atenţia asupra lor, să reabilităm 
acolo unde este cazul.  
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Cum a făcut şi colegul meu, Dan Diaconu, revin la nişte interpelări, pentru că noi tot 
ridicăm nişte probleme, la unele primim şi răspuns, la majoritatea dintre ele primim 
răspuns scris, dar problemele nu se rezolvă. Eu în prima şedinţă de consiliu în care am 
venit, am ridicat problema semaforului de pe str. Dezrobirii cu Petre Ispirescu, care nu s-
a rezolvat nici până în ziua de astăzi, este funcţional pe timp de noapte şi este contrar 
unei hotărâri de consiliu local. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Aş face o propunere. Să identificăm în Craiova o clădire cu spaţiu aferent pentru un 

mare muzeu al industriei craiovene. Ştim cu toţii, Craiova a fost un mare oraş industrial. 
Generaţiile care vin ar trebui să ştie şi să nu lăsăm să treacă această perioadă istorică de 
20-30 de ani, în care, în Craiova s-au făcut avioane, locomotive Diesel şi electrice, 
tractoare, toată gama de maşini agricole, autoturisme de la primul Otcit şi până la ultimul 
Ford, ar trebui să-şi regăsească locul în acest mare muzeu.  

A doua problemă, nu ştiu dacă s-a trecut cu vederea răspunsul privind Planul de 
Urbanism General sau aştept un răspuns scris.  

A treia interpelare, o sesizare de la cetăţenii din zona str. Ştefan Berceanu, în zona 
blocurilor I28 şi I30 unde se parchează pe spaţiul verde până lângă bloc, adică s-a rupt 
gardul viu şi gardul din plasă de sârmă şi vin cu maşinile până lângă bloc. Să se ia o 
decizie, ori se amenajează parcare, ori se foloseşte cu destinaţia lui iniţială de spaţiu 
verde. În zona Pelendava.  

Dl. Primar Genoiu: 
Pentru dl. Câplea facem răspuns scris pentru că sunt implicaţi aici şi serviciile 

publice, şi iluminatul. 
Semafoarele de la Schmith pentru dl. Diaconu, răspuns scris. Nu am înţeles la care 

treceri de pietoni vă referiţi. 
Dl. Consilier Local Diaconu: 
Să fie mutate din intersecţiile cu sens giratoriu sau chiar în intersecţie. Vrei să virezi 

la stânga, nu ştii unde să te asiguri, ori la maşină, ori la pietoni. Şi sunt foarte lungi. Dacă 
pietonul pune piciorul pe trecere şi ajunge la jumătatea trecerii pe partea unde ar trebui să 
fie scuarul, se consideră că este angrenat în trecere. Cea de la Ciupercă, ca şi exemplu, la 
sensul giratoriu. Medicina veche la fel. La Medicina veche au fost chiar construcţii, a fost 
pus un gard acolo, la fântâniţele acelea arteziene şi nu se vedea nimic. Deci pietonii se 
angajau în trecere, pe trecerea de pietoni şi nu vedeai dacă vine sau nu maşina.  

Dl. Primar Genoiu: 
Dl. Glăvan, vă rog să-i transmiteţi d-lui Iancu să facem răspuns scris d-lui Diaconu. 

Vă dăm răspuns scris cu toate acestea, din comisiile din sistematizare. Inclusiv 
semafoarele de la Schmith. Ştiu că s-au făcut diverse reglaje, s-au făcut diverse încercări 
acolo. Dacă nu se găseşte o soluţie, le închidem, dar vreau să văd răspunsurile. 

La dl. Sirop- spitalul de neuro facem răspuns scris. Rămâne semaforul de pe 
Dezrobirii intersecţie cu Petre ispirescu. Rămâne pornit noaptea după ora 10? Există o 
solicitare a Poliţiei Rutiere, la ultimele şedinţe de comisii de sistematizare în care în 
permanenţă ne solicită să repornim pe durata nopţii anumite semafoare. Unul din ele pe 
care se solicită în permanenţă să-l pornim, este cel de la pasajul de la Universitate. Ei cer 
acolo unde au accidente şi asta face parte dintr-una dintre străzile cu o statistică a 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.10.2017                                                         42                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

accidentelor şi unde nu sunt de acord în comisia de sistematizare, să le oprim noaptea 
tocmai datorită faptului că trec noaptea cu foarte mare viteză prin intersecţia respectivă. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Eu vă spun că nu este cazul, este trafic foarte slab noaptea pe acolo şi mai mult 

încurcă decât să descurce acest semafor. Acum un an când am făcut prima dată 
interpelarea, mi s-a spus că este unul dintre semafoarele care erau gestionate încă de Uti 
pe softul UTI şi că nu s-a găsit încă soluţia şi că s-a trimis caseta la rescriere. 

Dl. Primar Genoiu: 
O să-l rog pe dl. Mateescu să facem statisticile pe ultimele luni de la Poliţia Rutieră să 

vedem dacă a fost vreun accident, n-a fost vreun accident, care este problema sau de ce 
solicită în continuare să nu-l închidem pe timp de noapte. 

Clădirea cu muzeul. Este oportună intervenţia dvs. Noi deja suntem cu patru clădiri de 
patrimoniu la ora aceasta ca ale primăriei şi vreau să le specific: fosta casă a căsătoriilor, 
unde se fac căsătoriile acum. Este clădire monument istoric, Casa Rusănescu. Este vorba 
de o casă pe Romain Rolland, chiar în colţ, ultima clădire pe partea stângă, cum vii 
înspre primărie, a treia clădire este Şcoala Obedeanu şi a patra clădire este cea de pe 
Kogălniceanu. Toate aceste clădiri sunt foarte avansate demersurile pentru a fi introduse 
pe axele europene de reabilitare clădiri de patrimoniu. Deja pentru una dintre ele este 
chiar caietul de sarcini dus la licitaţie pentru a se licita proiectarea. Ele trebuie 
obligatoriu să aibă destinaţia muzeu. Unul din muzeele acestea este Muzeul Craiovei, 
care trebuie să aibă o arie mai largă. Singura problemă şi pentru care puteţi să ne daţi o 
mână de ajutor în ideea asta pentru că poate să cuprindă şi o aripă cu industria Craiovei 
fără tăgadă, este că trebuie să găsim exponatele. Şi să ştiţi că ne-a lovit de instituţii chiar 
din subordinea primăriei care au diverse exponate şi care nu prea vor să le cedeze în 
eventualitatea unui muzeu. Şi aici trebuie să găsim o discuţie cu fostele întreprinderi de 
stat şi care acum sunt în proprietatea diverşilor, dacă vor să ne doneze anumite exponate.  

Cu PUG, o rog pe d-na Miereanu să ne răspundă. La fel parcarea de la Pelendava. D-
na Ciucă, mergem acolo să vedem şi îi facem un răspuns d-lui Florescu. 

D-na Arhitect Şef  Miereanu: 
În contextul punctului 20 de pe ordinea de zi cu strategia, aş vrea să vă spun că atât 

Strategia Integrată de Dezvoltare cât şi Planul de Mobilitate Urbană sunt documente care 
fundamentează PUG-ul şi nu invers. Adică noi avem nevoie de aceste documente 
strategice ca să putem elabora PUG-ul. În ceea ce priveşte PUG-ul, încercăm până la 
sfârşitul lunii să-l avem pe SEAP. Suntem în faza de a scana toate documentaţiile 
urbanistice aprobate de la valabilitatea acestui PUG de acum care trebuie puse la 
dispoziţia viitorului proiectant, tot ce înseamnă regulamente aprobate. Este o muncă uşor 
chinezească, dar o facem cât putem de repede. Înseamnă că pe SEAP va fi vinerea 
viitoare.   
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 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.10.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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