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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 23.11.2017 

 
 
 
 
 
        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 în unanimitate, 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 26.10.2017 au 
fost adoptate 44 de hotărâri, pentru 43 dintre ele a fost exercitat controlul de tutelă, toate 
temeinice şi legale, fără control de legalitate în acest moment Hotărârea Consiliului local 
nr. 419/2017 privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova în AGA. Pentru 
şedinţa de îndată din data de 08.11.2017 – 2 hotărâri adoptate,temeinice şi legale. 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 26.10.2017 şi şedinţa de îndată din data de 08.11.2017. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.   
          Îl invit pe dl. Gheorghe Nedelescu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          În primul rând, aş vrea să-i urez un sincer „la mulţi ani!” d-nei consilier Ungureanu 
şi tot ce vă doriţi în viaţă.  
          Prin Dispoziţia nr. 2270/16.11.2017, 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 23.11.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

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

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

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

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

7.  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 decembrie 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare,  începând cu anul 2018, 
a gratuităţii transportului urban, pe mijloacele de transport în comun din municipiul 
Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru 
însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din 
municipiul Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de 
executare şi a altor acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe, care pot fi comunicate 
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui 
centru de imprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a acestora. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, 
pentru anul şcolar 2017-2018. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-
2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru 
anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în anul 2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, str. Motru, bl.2N, sc.1, cam.5. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.20, către Pârvu Nelu. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.6, către Ionescu Cristina. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.7, către Dîrvăreanu Ileana Adela. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. DAMARIN B&C S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Horia, nr.16. 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, 
aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe.  

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.  

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului  Craiova de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A  ordinea de zi a şedinţei din data de 18.12.2017. 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului „Castelul Fermecat”, 
situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.  

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în 
Parcul „Nicolae Romanescu”.   

27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. PAN MED S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, cartier Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.                                                     

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei 
aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei 
aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”. 
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31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei 
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 
Pieleşti”. 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlu „S.I.M.C.A. - Standarde şi 
Instrumente în Implementarea Managementului Calităţii Administrative la nivelul 
Primăriei Municipiului Craiova”. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.35/2013 referitoare la stabilirea ratelor de co-finanţare ale municipiului 
Craiova şi asociaţiilor de proprietari, pentru blocurile  de locuinţe  incluse în 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

34. Întrebări şi interpelări. 
 
Supun aprobării dvs. ordinea de zi aşa cum a fost prezentantă. Cine este pentru? Votat 

cu unanimitate de voturi. 
 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.95/2016 referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul 
public al statului, a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, 
nr.101 B. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
sumei de 40.000 lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune 
rezultate în anul 2017, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat 
de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  

3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea 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 29.11.2017 

Dl. Consilier Local  Vasile: 
     Este inadmisibil, inacceptabil, să introducem pe ordinea de zi încă un punct cu 5 
minute înainte de începerea şedinţei. Este un punct destul de important, este un punct în 
care discutăm despre bani publici, este inadmisibil, nu putem vota aşa ceva şi nu cred că 
vreun consilier, chiar dacă este de la PSD sau de la ALDE, care reprezintă maşinăria de 
vot a dvs. nu pot vota în necunoştinţă de cauză. Cine votează acest punct cu o jumătate 
de oră înainte, nu a fost pe ordinea de zi pe internet a primăriei, votează în necunoştinţă 
de cauză pe banii craiovenilor. Noi nu facem aici bambilici. Vă rugăm să scoateţi acest 
punct de pe ordinea de zi.  
          Dl. Consilier Local Sirop: 
          Eu nu înţeleg cum unele puncte preferate de executiv pot să intre, cum zicea şi 
colegul Vasile, cu 5 minute înainte pe ordinea de zi, iar o iniţiativă a consilierilor PNL 
care a fost depusă încă de pe data de 8 noiembrie nu a prins această ordine de zi. Este 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 23.11.2017                                                         5                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

vorba despre acea iniţiativă privind modificarea orarului de parcare din zona centrală. 
Noi ne vom opune la acest punct, dar înainte de asta, vă cerem să-l retrageţi pentru că nu 
este normal. Nu este construstiv, nu este normal să ne puneţi în faţa unui punct pe care n-
am apucat să-l citim, n-am apucat să-l studiem, o să votăm în necunoştinţă de cauză. Vă 
mulţumesc.  
         Dl. Preşedinte: 
         Retragerea se poate face numai de către  iniţiator. Mă văd nevoit să-l supun 
aprobării dvs. Cine este de acord cu acest punct de pe ordinea de zi? Votat cu 20 voturi 
pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 
abţinere (Mănescu). Rămâne pe ordinea de zi.  

Supun la vot ordinea de zi în totalitatea ei. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi 
împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere 
(Mănescu). 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

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

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

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

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

7.  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 decembrie 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare,  începând cu anul 
2018, a gratuităţii transportului urban, pe mijloacele de transport în comun din 
municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor 
de executare şi a altor acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe, care pot fi 
comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin 
intermediul unui centru de imprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a 
acestora. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
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preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, 
pentru anul şcolar 2017-2018. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pentru anul 
şcolar 2017-2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 
pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi 
în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în anul 2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, str. Motru, bl.2N, sc.1, cam.5. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.20, către Pârvu Nelu. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.6, către Ionescu Cristina. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.7, către Dîrvăreanu Ileana Adela. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. DAMARIN B&C S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Horia, nr.16. 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor cu destinaţia de 
curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe.  

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.  

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului  Craiova de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
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S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A  ordinea de zi a şedinţei din data de 
18.12.2017. 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului „Castelul 
Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.  

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului 
„Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.   

27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. PAN MED S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, cartier Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.                                                     

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei 
aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei 
aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”. 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei 
aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural 
nr.1 Pieleşti”. 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlu „S.I.M.C.A. - Standarde 
şi Instrumente în Implementarea Managementului Calităţii Administrative la 
nivelul Primăriei Municipiului Craiova”. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.35/2013 referitoare la stabilirea ratelor de co-finanţare ale municipiului 
Craiova şi asociaţiilor de proprietari, pentru blocurile  de locuinţe  incluse în 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.95/2016 referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul 
public al statului, a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, 
nr.101 B. 

35. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
sumei de 40.000 lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune 
rezultate în anul 2017, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", 
organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj.  

36. Proiect de hotărâre privind împuternicirea 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 29.11.2017 

37. Întrebări şi interpelări. 
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      Dl. Preşedinte: 
      Pentru a nu mai prezenta la fie care punct, am înţeles că la toate punctele de pe 

ordinea de zi comisiile au avize favorabile, deci toate punctele au avize favorabile.  
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Suntem consecvenţi în a nu susţine modul în care a fost croit bugetul Craiovei pe 
2017. Ne apropiem de finalul anului şi sperăm ca la anul să fim în măsură să chibzuim 
mai bine bugetul, să ponderăm mai bine proporţia între venituri şi cheltuieli. Suntem în 
luna noiembrie, deja cred că se lucrează intens la bugetul pe anul viitor. Haideţi, vă rog, 
să reparăm această eroare care s-a numit bugetul Craiovei 2017, s-o îndreptăm ca să 
putem şi noi să susţinem un astfel de buget. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     O chestiune prealabilă. Proiectul a suferit modificări ca efect al suplimentării cu 
14.417 mii lei pentru salariile din hotărâri judecătoreşti pentru învăţământ. Proiectul şi 
raportul au fost modificate şi cu această modificare v-aş ruga să fie supus votului. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun aprobării 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 660.029,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 661.616,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, 4b, 4c, 4d, 5-10, 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. 

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

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

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Total venituri-9.135,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- Total cheltuieli-9.135,00 mii lei (secţiunea de funcţionare), 

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

 
 

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri –12.240,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –12.240,00 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. 

 
 

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă 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. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 

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

cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă 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. 
 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri – 877.600,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 883.167,00 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 5 voturi împotrivă 
(Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 
 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare 
gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele 
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cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi 
asistenţii personali profesionişti ai acestora, pentru luna decembrie 2017. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Nu se pune problema de a nu fi de acord cu acordarea gratuităţilor pentru 

persoanele cu handicap şi, la fel, şi pentru celelalte gratuităţi pentru care noi am luat 
decizia să fie acordate. Singura problemă pe care o ridic, am ridicat-o şi în comisie, este 
transparenţa acestui proces şi  am cerut ca să fie afişate, puse pe site, puse pe o 
platformă, toate aceste gratuităţi ca să existe un proces de transparenţă. Eu sunt adeptul 
discuţiilor în comisii mai mult decât al discuţiilor în plen şi am ridicat această problemă 
în comisie. Mi s-a spus că acest lucru este îndeplinit, că pe site-ul RAT-ului se găsesc 
toate aceste lucruri. Când am încercat să intru să văd acest lucru, am constatat cu 
stupoare că site-ul este în lucru, deabia acum se construieşte. Dacă mie mi-a fost greu şi 
nu am reuşit nici până acum să găsesc aceste elemente pe care le căutam, vă daţi seama 
că şi altor locuitori ai oraşelor le va fi la fel de greu pentru că primăria este cea care 
acordă aceste gratuităţi, consiliul local, să se găsească un link care să ne ducă să vedem 
această situaţie. În plus, aş vrea să ştiu, dacă se poate, asta ca notă personală, cât la sută 
reprezintă valoarea abonamentelor gratuite din totalul abonamentelor acordate de către 
RAT şi, eventual, şi din totalul încasărilor din bilete şi abonamente ale RAT-ului, asta 
pentru o statistică personală, dacă se poate. 

Dl. Preşedinte: 
Fiind vorba de o statistică personală, o să rog  Direcţia Economică să vă facă o 

informare şi să v-o transmită. Supun aprobării dvs. 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 decembrie 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 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
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 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

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

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare,  începând cu 

anul 2018, a gratuităţii transportului urban, pe mijloacele de transport în 
comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă, începând cu anul 2018,  acordarea gratuităţii transportului urban pe 

mijloacele de transport în comun, pe toate liniile de pe raza municipiului Craiova, 
pentru următoarele categorii de solicitanţi, conform tarifelor aprobate de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

a. persoane cu handicap grav-tip abonament-nominal; 
b. persoane cu handicap accentuat-tip abonament-nominal; 
c. asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav-tip abonament-nominal; 
d. asistenţi personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat-tip abonament-nominal; 
e. însoţitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora-tip 

abonament-nenominal; 
f. însoţitori ai copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora-tip 

abonament-nenominal; 
g. însoţitori ai adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa   

acestora-tip abonament-nenominal. 
Art.2. (1) Pentru a beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport 

în comun pe toate liniile, persoanele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre vor 
formula cerere, al cărei model este identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, însoţită de acte doveditoare prezentate în original și copie 
(certificat de încadrare în grad de handicap, act de identitate şi, după caz, 
certificat de naştere al minorului), pe care le vor depune la Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.  

            (2) Pe baza cererilor înregistrate, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova va întocmi lunar, liste cu beneficiarii gratuităţii, 
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care vor cuprinde următoarele: nume/prenume beneficiar gratuitate și perioada de 
valabilitate a abonamentului.  

            (3) Listele lunare întocmite de Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, care va proceda 
la eliberarea abonamentelor către beneficiari. 

Art.3. Abonamentele se eliberează de către R.A.T. SRL Craiova, persoanelor prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre, pe baza actului de identitate şi, după caz, a 
certificatului de naştere al minorului, prezentate în original, după cum urmează: 
a) abonamente anuale, în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de  
handicap are termen de valabilitate „permanent” sau mai mare de 12 luni; 
b)abonamente fracţionate, în funcţie de perioada de valabilitate a certificatului de 
încadrare în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) şi de data solicitării 
dreptului. 

Art.4.  Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. SRL 
Craiova se face din bugetul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, în baza facturilor emise de transportator.  

Art.5. 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 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 listei actelor administrative fiscale, 

actelor de executare şi a altor acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe, care 
pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau 
tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi a Procedurii de 
comunicare a acestora. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte 

emise de Direcţia Impozite şi Taxe, care pot fi comunicate prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de 
imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila 
organului fiscal local, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de 
executare şi a altor acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se 
realizează, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Direcţia Relaţii Publice  
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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din 
municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 
2017-2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 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.57/2016. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  
 

 
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pentru 
anul şcolar 2017-2018. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul 
Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2018. 
Dl. Secretar Mischianu: 
O chestiune prealabilă. Avem raportul modificat. Este forma de promovare şi nu 

de recrutare la raportul de ocupare a planului funcţiilor publice la Poliţia Locală. Cu 
această modificare v-aş ruga să fie supus votului.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018, conform  anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2018, conform  anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pentru anul 2018, 
conform  anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul 
de stat, în anul 2018. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, în anul 2018, prevăzută în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de 
stat, în anul 2018, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
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Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

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

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2018. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari, în anul 2018, care au acces cu prioritate, pe baza limitei 
de venit care îndreptăţeşte la închirierea unei locuinţe sociale, în condiţiile legii, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor nesolicitate de persoanele prevăzute în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care se constituie ca fond de locuinţe destinate  
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2018, fără ca 
solicitanţii de locuinţe să fie condiţionaţi de nivelul venitului realizat, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, 
bl.T1, sc.2, ap.5. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei pentru tineri, construită 

prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bld. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5, 
către Ciobanu Flavius Andrei. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
în cuantum de 134,76 lei şi suma de 119,02 lei, reprezentând recuperarea 
investiţiei din cuantumul chiriei, ce se va vira în contul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, calculate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2017, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.151/2017, valabile pentru anul 2017. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată 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, Direcţia Impozite şi Taxe şi Ciobanu Flavius Andrei vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str. Motru, bl.2N, sc.1, cam.5. 

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

Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Oprea Aurelia Roxana, a 
locuinţei sociale, compusă dintr-o cameră, în suprafaţă de 46,20 mp. şi dependinţe 
în suprafaţă de 6,52 mp., situată în municipiul Craiova, str.Motru, bl.2N, sc.1, 
cam.5. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta 
hotărâre, în cuantum de 79,59 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.Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
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al Municipiului Craiova nr.136/2013, cu unitatea locativă prevăzută la art.1 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  Oprea Aurelia Roxana 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 vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.20, către Pârvu Nelu. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.20, către Pârvu Nelu, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.208212/24.12.2013. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 73522.68 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 12178.63 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 73/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 12,42 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.20, din terenul în suprafaţă de 1757 mp, din 
acte şi 1699 mp, din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

Art.4.  (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

           (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 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 Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Pârvu Nelu 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 vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.6, către Ionescu Cristina. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.6, către Ionescu Cristina, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149878/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 73400.86 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 de 
ani şi cu un avans de 12199.24 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 76/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 12.98 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.6, din terenul în suprafaţă de 1757 mp, din acte 
şi 1699 mp, din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

Art.4.  (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

             (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
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Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 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 Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Ionescu Cristina vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.7, către Dîrvăreanu Ileana 
Adela. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.6, ap.7, către Dîrvăreanu Ileana Adela, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.31956/08.03.2012. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare, de 81409,27 lei, avându-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 106/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 18.00 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.7, din terenul în suprafaţă de 1757 mp, din acte 
şi 1699 mp, din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

Art.4.  (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
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prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5.  Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 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 Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Dîrvăreanu Ileana Adela vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere 
ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, 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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. DAMARIN B&C S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Horia, nr.16. 
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     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

DAMARIN B&C S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 218,23 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Horia, nr.16 (fost nr.2), care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 10 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de 
evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. DAMARIN B&C S.R.L. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului 
identificat la art.1, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate 
pentru fiecare an. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie în formă autentică. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. DAMARIN B&C 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor cu destinaţia de 
curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe. 

     Dl. Secretar Mischianu: 
     Au fost făcute propuneri în comisiile de specialitate d-ra Predescu şi dl. Mihai Marius 
şi dl. Vasile Marian. Dacă se menţin aceste propuneri. Avem buletine de vot. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Explicaţi-ne şi nouă procedura de vot. Să rămână doi din cei trei, se încercuiesc. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Ca şi procedură de vot, avem două locuri şi sunt trei propuneri. Trebuie să rămână doi 
dintre ei, altfel votul este nul dacă sunt trei pe listă. Votul este nul numai dacă sunt trei pe 
buletinul de vot, nici unul nefiind tăiat, deci nu este nicio opţiune. Dacă rămâne valabil 
votul exprimat pentru doi sau doar unul, votul este valabil.  
     S-a supus la vot prin vot secret. După exprimarea votului şi numărarea buletinelor 
valabil exprimate s-a dat citire procesului-verbal de validare. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Procesul-verbal a fost şi redactat. Se constată că din cele 27 de buletine de vot, 10 
sunt nule, întrucât pe 10 buletine de vot, votul nu a fost valabil exprimat, deşi procedura 
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a fost explicată cu claritate. În consecinţă, din cele 27 de buletine de vot, toţi membrii 
CLM fiind prezenţi la şedinţă, 17 sunt valabil exprimate. Din cele 17 buletine de vot 
pentru care votul a fost valabil exprimat, dintre cele 3 persoane înscrise pe buletinul de 
vot, votul exprimat este următorul: Predescu Bianca – 17 voturi pentru, Mihai Marius – 
16 voturi pentru, Vasile Marian – 0 voturi pentru. Propun validarea prin votul consiliului. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Înţelegem că toate voturile PNL au fost anulate, deşi ne-a explicat foarte clar 
procedura că se poate încercui o singură persoană şi este buletin valabil. 
 D-na Consilier Local Predescu: 
 Am repetat. Dvs. aţi cerut în timpul şedinţei şi eu am explicat. Fiind trei persoane, 
votul este valabil exprimat dacă pe buletinul de vot este tăiată cel puţin o persoană, 
numele a cel puţin unei persoane. Această condiţie este îndeplinită de doar 17 buletine de 
vot. Pe 10 buletine de vot, nu este vorba numai despre reprezentanţii partidului din care 
faceţi parte, votul nu este valabil exprimat pentru că fie a fost pe un buletin de vot 
încercuită doar o persoană, pe alte buletine de vot a fost încercuit numărul de ordine care 
a fost înscris. Încercuirea nu era o exprimare a votului. Văzând că din cele 27 de buletine 
de vot pe 17 buletine a fost votul valabil exprimat, cvorumul pentru validare fiind de 14 
din 27, numărul de 17 fiind mai mare, este întrunită condiţia legală atât cu privire la 
cvorum pe de o parte, iar pe de altă parte cu privire la exprimarea votului. Numai dacă 
cvorumul nu era satisfăcut, se relua procedura de vot.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor  cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, după cum urmează: 
1. dna.consilier Bianca Maria Carmen PREDESCU; 
2. dl.consilier  Marius MIHAI. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii la licitaţie publică, în 
vederea închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.  

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Piaţa Centrală din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.2-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietul de 
sarcini, în vederea închirierii spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.4-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte, în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2017 privind aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova şi Târgul Romaneşti. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze 
contractele de închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului  Craiova de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A  ordinea de zi a şedinţei 
din data de 18.12.2017. 

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

Art.1.Se aprobă 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 18.12.2017, 
ordinea de zi privind analiza şi aprobarea încheierii contractului de concesiune 
pentru terenul aferent Staţiei de Captare Izvarna. 

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 Patrimoniu, 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. 
 
 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
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Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului 
„Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.  

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra terenului 
aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, în suprafaţă de 673 mp., situat în 
Parcul „Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, până la data de 31.12.2037, către 
S.C. COREAL S.A., a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Castelul Fermecat”. 

  Art.3.  Preţul de pornire a negocierii redevenţei va fi stabilit prin  raport de evaluare care 
va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei terenului, stabilită potrivit Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.603/2013 şi 809/2013.  

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de 
concesiune la O.C.P.I. Dolj şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară 
prevăzută de lege. 

  Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.COREAL S.A. 

  Art.7. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.80/2006, prin diminuarea cu 673 mp. a terenului administrat de Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova , 
situat în Parcul „Nicolae Romanescu”. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi S.C.COREAL S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului 
„Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.   
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     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra terenului 
aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, în suprafaţă de 1880 mp., situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre şi preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, până la data de 31.12.2037, către 
S.C. COREAL S.A., a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Ciobănaşul”. 

  Art.3.  Preţul de pornire a negocierii redevenţei va fi stabilit prin  raport de evaluare care 
va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei terenului, stabilită potrivit Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.604/2013 şi 808/2013.  

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de 
concesiune la O.C.P.I. Dolj şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară 
prevăzută de lege. 

  Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.COREAL S.A. 

  Art.7. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.80/2006, prin diminuarea cu 1880 mp. a terenului administrat de Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova , 
situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi S.C.COREAL S.A. 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu 

oneros, în favoarea S.C. PAN MED S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.     

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

PAN MED S.R.L. Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 552 mp., situat în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A, care aparţine domeniului 
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privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 15 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de 
evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. PAN MED S.R.L. Craiova are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de 
la aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a 
terenului identificat la art.1, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate 
pentru fiecare an. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie în formă autentică. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. PAN MED S.R.L. 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
                                                 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

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

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

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

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a 
investiţiei aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural 
Constantin Argetoianu”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1.Se aprobă protocolul de predare-primire a investiţiei aferente proiectului 
“Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” din comuna Breasta, 
proiect implementat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritara 1, Domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă scoaterea din gestiune a investiţiei realizate prin proiectul: “Reabilitare 
şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” din Breasta, în valoare totală de 
458.752,81 lei, reprezentând: 
1. dotări în valoare totală de 43.259,88 lei, din care:   
a) mijloace fixe - 11.284,00 lei; 
b) obiecte de inventar - 31.975,88 lei; 

          2. cheltuieli efectuate - 415.492,93 lei, reprezentând: 
          a) lucrări de reabilitare - 401.128,82 lei; 
          b) dirigenţie şantier - 4.050,00 lei; 
          c) cote achitate către Inspectoratul de Stat în Construcţii - 3.556,11 lei; 
          d) panou temporar - 2.963,60 lei; 
          e) etichete autocolante - 694,40 lei; 
          f) placă permanentă - 3.100,00 lei. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 

predare-primire prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico - Financiară şi Primăria Comunei Breasta 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 protocolului de predare-primire a 
investiţiei aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural 
Mischii”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă protocolul de predare-primire a investiţiei aferente proiectului 

“Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”, proiect implementat in cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de 
intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă scoaterea din gestiune a investiţiei realizate prin proiectul: “Reabilitare 
şi dotare Cămin Cultural Mischii”, în valoare totală de 1.029.678,29 lei, 
reprezentând: 
2. dotări în valoare totală de 210.854,56 lei, din care:   
c) mijloace fixe – 172.603,04 lei; 
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d) obiecte de inventar – 38.251,52 lei; 
          2. cheltuieli efectuate – 818.823,73 lei, reprezentând: 
          a) lucrări de reabilitare – 809.815,48 lei; 
          b) cote achitate către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 5.278,33 lei; 
          c) panou temporar – 3.035,52 lei; 
          d) etichete autocolante - 694,40 lei; 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 

predare-primire prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico - Financiară şi Primăria Comunei Mischii 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 aprobarea protocolului de predare-primire a 
investiţiei aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare 
Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă protocolul de predare-primire a investiţiei aferente proiectului 

„Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, proiect 
implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritara 1, Domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă scoaterea din gestiune a investiţiei realizate prin proiectul: „Reabilitare, 
consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, în valoare totală de 
1.729.667,44 lei, reprezentând: 
3. dotări în valoare totală de 378.811,24 lei, din care:   
e) dotări mijloace fixe – 193.830,28 lei; 
f) dotări obiecte de inventar – 183.780,96 lei; 
g) placă permanentă – 1.200,00 lei. 

          2. cheltuieli efectuate – 1.350.856,20 lei, reprezentând: 
          a) lucrări de reabilitare, consolidare şi extindere – 1.324.100,48 lei; 
          b) cote achitate către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 7.752,66 lei; 
          c) dirigenţie şantier – 16.095,26 lei; 
          d) panou temporar – 2.907,80 lei; 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 

predare-primire prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico - Financiară şi Primăria Comunei Pieleşti 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. 
 
 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlu „S.I.M.C.A. - 
Standarde şi Instrumente în Implementarea Managementului Calităţii 
Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  proiectul cu titlul „S.I.M.C.A. - Standarde şi Instrumente în 

Implementarea Managementului Calităţii Administrative la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional - Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritara 2 - 
Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul 
Specific 2.1. - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă 
cu SCAP. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 424.000,00 lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli 
eligibile, în sumă de 424.000,00 lei, din care: 
a) 8.480,00 lei - contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în procent de 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
b) 415.520,00 lei - reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 98% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Art.3. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Craiova la proiectul prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre,  de 2% din valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 
8.480,00 lei.  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli care pot deveni neeligibile pe durata implementării 
proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul propriu al Municipiului 
Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
contractul de finantare și toate actele necesare depunerii şi implementării 
proiectului. 

Art.7. 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. 
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 23.11.2017                                                         31                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.35/2013 referitoare la stabilirea ratelor de co-
finanţare ale municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, pentru 
blocurile  de locuinţe  incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Doresc să vă spun încă de la început că noi, consilierii PNL, vom vota împotrivă la 
acest punct, pentru că, dacă va trece acest punct aproximativ câteva sute de craioveni, 
pentru că şi asta este o altă discuţie, cifra adevărată încă nu am aflat-o, deşi am întrebat în 
comisia de urbanism acest lucru, spuneam că câteva sute de craioveni se vor alege cu o 
nouă taxă. Este vorba despre taxa de reabilitare termică. Despre ce este vorba pentru a 
înţelege toată lumea. Să ne amintim că în anul 2012 echipele de campanie ale PSD 
băteau din uşă în uşă la toţi craiovenii şi le explicau că le vor izola termic, le vor 
anvelopa, cum vrem să spunem, apartamentele în care locuiesc. După cinci ani de zile, 
rezultatul este total diferit. Cei care au îndrăznit să creadă că cineva vine şi le schimbă şi 
instalaţiile de la subsol, şi uşa de la intrare, şi geamurile, şi le anvelopează apartamentul 
degeaba, s-au trezit în aceste zile cu nişte sume foarte mari pe care trebuie să le 
plătească, între 7 mii şi 19 mii lei, nişte sume foarte mari pentru o simplă anvelopare a 
unui apartament. Explicaţiile primăriei sunt că va da în judecată cele două firme care 
trebuiau să facă lucrarea la timp şi n-au făcut-o, astfel că sumele de după 31 decembrie 
2015 au devenit neeligibile şi acum trebuiesc plătite din buzunarul oamenilor, numai că 
acest proces cine ştie cât va dura şi cine ştie dacă va fi câştigat de primărie. Oamenii dau 
banii, dar garanţia că îi vor mai vedea vreodată nu există. Reiau întrebările puse: câte 
familii sau câte persoane sunt în această situaţie, care sunt sumele pe care trebuie să le 
plătească pentru că se pare că ele sunt mai mari de două trei ori decât sumele de pe piaţă, 
adică dacă un cetăţean ar dori să-şi izoleze termic apartamentul pe banii lui, ar plăti de 
două-trei ori mai puţin, exact ce se plâng şi cetăţenii aflaţi în această situaţie. 
 De asemenea, nu pot să nu remarc discrepanţa majoră, enormă între minciunile din 
campania electorală, că nu putem să le spunem altfel şi realitatea pe care o trăiesc unii 
oameni. Doresc ca primăria să facă o analiză internă, să vadă care este situaţia, cine s-a 
ocupat de gestionarea acestui proiect, de ce s-a întârziat, de ce nu s-a comunicat bine cu 
oamenii sau cu asociaţiile de proprietari şi să se ia măsuri să ne comunice şi nouă ce 
măsuri s-au luat împotriva celor care nu au gestionat cum trebuia acest proiect şi poate ar 
fi mai bine să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect pentru că obligăm consilierii să 
voteze ceva ce nu cred că trebuie trecut prin consiliul local. Este o decizie a primăriei. De 
ce trebuie să voteze consilierii locali să împovărăm nişte oameni cu o taxă când greşeala 
n-a făcut-o consiliul local. Vă rugăm să analizaţi aceste propuneri şi să daţi un răspuns 
dacă se poate. 
        Dl. Primar Genoiu: 
        Eu aş vrea să facem o separare fermă între propagandă şi administraţie pentru că 
aici discutăm strict de nişte contracte pe bani europeni care au fost încheiate şi care au 
fost derulate. Tot ce înseamnă plăţi în sarcina locatarului, sunt conform contractelor 
semnate. Au existat discuţii, au fost asociaţii de proprietari, au fost proprietari 
nemulţumiţi de diverse probleme, fiecare în parte a avut discuţii cu Direcţia de Proiecte 
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Europene, echipa care s-a ocupat de derularea acestor contracte şi li s-a explicat fiecăruia 
ceea ce s-a întâmplat. Mai sunt câteva lucruri nelămurite între câţiva locatari şi 
constructori vis a vis de felul în care s-a calculat cota parte. În rest, toate cotele care au 
fost calculate, sunt calculate conform contractului semnat în anul 2013 când s-au semnat 
aceste contracte. Deci nimeni nu-şi permite la ora asta să facă altceva decât ceea ce s-a 
semnat în contract.  
         Vis a vis de punctul 33 de pe ordinea de zi, vreau să vă lămuresc un lucru. În anul 
2013 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 2013 la care se face referire, s-a votat 
felul în care se vor recupera aceşti bani, cota de cofinanţare a fiecărui cetăţean în parte. 
În acea hotărâre de consiliu s-a prevăzut că recuperarea începe să se facă la data semnării 
procesului-verbal de recepţie. Procesul-verbal de recepţie la blocurile care s-au finalizat, 
cele 21 de blocuri pe fonduri europene, s-au semnat acum un an şi jumătate. Asta 
înseamnă că conform acelei hotărâri deja în vigoare, ar fi trebuit să se încaseze sumele de 
acum un an şi jumătate. Având în vedere că în perioada de la semnarea procesului-verbal 
şi până la data de astăzi a fost o întârziere de plată a acestor contribuţii datorate 
constructorului care a făcut calculele pe fiecare apartament în parte cât îi revine suma din 
total proiect. Această întârziere, dacă hotărârea de consiliu rămâne aşa cum a fost dată în 
2013, înseamnă că fiecărui cetăţean trebuie să i  se aplice şi penalităţi, ceea ce nu este 
corect, pentru că nu este problema şi nu este vina cetăţeanului că nu a avut calculul făcut 
la data recepţiei. Hotărârea de consiliu şi punctul nr. 33 de la hotărârea de consiliu de 
astăzi, nu face decât să îndrepte acea eroare şi să stabilească că aceste contribuţii nu se 
plătesc de la data recepţiei, ci se plătesc începând cu 1 ianuarie. În felul acesta se elimină 
orice formă de penalităţi care nu erau datorate locatarului.  
        Dl. Preşedinte: 
        Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.35/2013, după cum urmează: 

1.  Art.2, alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
  „Taxa de reabilitare termică se fundamentează în funcţie de sumele avansate de 
către Municipiul Craiova pentru asigurarea cotei de contribuţie aferentă 
proprietarilor.” 

2. Art.2 alin. (3) se abrogă. 
3.   Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 „Sumele avansate de către Municipiul Craiova pentru asigurarea cotei de 
contribuţie aferentă proprietarilor se recuperează prin taxa de reabilitare termică, 
începând cu data de 01.01.2018 şi până în maxim 10 ani, perioadă ce se va calcula, 
pentru fiecare bloc în parte, de la data procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor”.  
4. Art.4 alin.(1 ) se abrogă. 
5. Art.4 alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte va 
proceda la calcularea sumelor ce revin fiecarui proprietar şi va transmite Direcţiei 
Impozite şi Taxe sumele astfel calculate, în vederea impunerii acestora”. 
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6. La art.5 se introduce art. 5 1  şi va avea următorul conţinut: 
 „Se aprobă regularizarea taxei de reabilitare termică, după finalizarea procedurilor 
privind recuperarea sumelor devenite neeligibile, ca urmare a nefinalizării 
execuţiei lucrărilor în termenul contractual.” 
7. La art.6 se înlocuieşte sintagma „în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003”, cu “în condiţiile Legii nr.207/2015 de aprobare a Codului de 
procedura fiscală”, în vigoare la data emiterii prezentei. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.95/2016 referitoare la trecerea din domeniul public 
al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în domeniul public al statului, a imobilului-teren situat în municipiul 
Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B.  

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.95/2016 şi va avea următorul conţinut: 
            „Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a 
imobilului –teren înscris în Cartea Funciară nr.224499 Craiova, identificat cu nr. 
cadastral 22867, în suprafaţă totală de 144325 mp. din acte şi 7920 mp. din 
măsurători, cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei, situat în municipiul 
Craiova, b-dul Decebal, (fost cartier Lăpuş Argeş), nr.91, jud.Dolj,  în vederea 
dării în administrare către Ministerul Justiţiei”. 

               Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Justiţiei 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului 
Craiova, a sumei de 40.000 lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu 
cele mai bune rezultate în anul 2017, în cadrul evenimentului "Gala Sportului 
Doljean", organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj.  

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a sumei de 40.000 
lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul 
2017, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", care va avea loc în luna 
decembrie 2017. 

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

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

36. Proiect de hotărâre privind împuternicirea 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 29.11.2017 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Datorită faptului că avem cetăţeni în sală, avem şi presă, vreau să subliniez faptul 

că acest punct de pe ordinea de zi a fost introdus cu câteva minute înainte de începerea 
şedinţei, consilierii PSD, ALDE şi UNPR, PMP, ce sunt, că nu mai ştim, vor vota în 
necunoştinţă de cauză un proiect de hotărâre peste care m-am uitat acum şi am văzut că 
are la bază o fundamentare de 203 pagini. Este vorba de banii craiovenilor, este vorba de 
numirea în funcţii de conducere a unor societăţi importante, a unor membri care vor 
câştiga nişte sume frumuşele, avem contracte pe care trebuia să le analizăm, avem 
indicatori de performanţă. Asta am ţinut să subliniez pentru a vedea toţi craiovenii cum 
consilierii PSD, ALDE şi UNPR-PMP dau dovadă de profesionalism şi apără interesele 
cetăţenilor. Noi vom vota împotriva acestui lucru făcut pe genunchi. 

Dl. Administrator Public Manda: 
Ne aflăm în această situaţie şi trebuie să povestim de la început. Şi în urmă cu 

câteva luni de zile am avut necazul ca în momentul în care am declanşat această 
procedură şi până s-a adoptat hotărârea de consiliu local,  să se modifice legea în sensul 
în care ADI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară) să devină autoritate tutelară şi 
atunci ţineţi minte că a fost un proiect pe ordinea de zi pe care l-am retras, după care 
ADI, ca şi autoritate tutelară, a procedat la selectarea membrilor consiliului de 
administraţie pentru cele 5 posturi vacante de administratori din consiliul de 
administraţie al Companiei de Apă. S-a făcut totul transparent cu un expert independent, 
au trecut toate etapele de la scrisoare de intenţie, dosar, inverviu, şi au fost selectaţi 5 
membri, 2 dintre ei pentru a ocupa locurile destinate funcţionarilor publici şi 3 pentru 
persoane care nu sunt funcţionari publici. Din momentul în care s-a făcut această selecţie 
undeva la sfârşitul lunii octombrie şi momentul la care s-a promovat această hotărâre 
când s-a făcut ordinea de zi, una dintre persoanele care a fost desemnată ca şi 
administrator în consiliul de administraţie dintre funcţionarii publici, şi-a pierdut această 
calitate prin acordul părţilor. Drept pentru care a trebuit să reluăm oarecum această 
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procedură care a fost condiţionată de anumite termene: consiliul director al ADI a trebuit 
să se întrunească şi au trebuit să treacă aceste termene, a trebuti să fie cooptat iarăşi 
expertul independent ca să putem să vedem care este procedura şi să luăm soluţia cea mai 
bună. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în această săptămână şi ieri seară au venit 
materialele la Primăria Craiova, drept pentru care materialele le avem doar în această 
dimineaţă puse pe ordinea de zi. Nu cred că este foarte mult de vorbit pe acest subiect în 
sensul în care legislaţia spune că acest lucru se face de către expertul independent şi dvs., 
consilierii locali, doar mandataţi reprezentantul dvs. în Adunarea Generală a Acţionarilor 
pentru a vota. Nu s-ar putea face pentru că atât contractul de mandat, cât şi indicatorii de 
performanţă, sunt stabiliţi de către acest expert independent care a fost cooptat tocmai 
pentru a se elimina factorul politic şi de a nu se pune o amprentă politică asupra acestei 
selecţii.  

Dl. Preşedinte: 
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
29.11.2017, ora 13.00, următoarele: 

a) numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 

b) forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si 
remuneraţia fixă a administratorilor în cuantum de 2974 lei/brut; 

c) semnarea contractului de mandat se va face de către membrul Adunării 
Generale a Acţionarilor desemnat de către aceasta şi, pe cale de consecintă, se 
mandatează dna. Creţu Cristina Mădălina să propună şi să voteze 
reprezentantul Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat cu 
membrii Consiliului de administraţie; 

d) indicatorii de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au 
reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. 

  Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
a   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2013. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. şi dna. Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 6 

voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere 
(Mănescu).  
 
 

37. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Am avut discuţii de mai multe ori şi de mai mult timp cu locuitori din cartierul 

Izvorul Rece. Dânşii au mai multe probleme pe care vor să le solicite primăriei. Am 
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stabilit cu dânşii şi înaintarea unor memorii către primărie, au fost semnate de peste 100 
de persoane, probabil că la primărie se găsesc şi aş vrea să ridic şi eu unele probleme, 
doar trei dintre ele, pe care le-am discutat cu dânşii.  

Prima problemă este creşterea frecvenţei numărului de tramvaie care ajung până în 
cartierul Izvoru Rece. Până la acest moment până în cartierul Izvoru Rece ajung numai 
tramvaiele 101 şi 102, frecvenţa este destul de proastă, consideră dânşii, au probleme 
după ora 6 cu circulaţia, la fel sâmbăta şi duminica. Solicită ca tramvaiul 100 să nu mai 
aibă capăt de linie la peco şi să se întoarcă acolo ci să se mute la Izvoru Rece capătul de 
linie al tramvaiului 100, acolo existând condiţii pentru a putea să întoarcă tramvaiul, doar 
ar trebui reamenajat pentru că a mai existat în trecut această situaţie. Astfel ar putea şi 
dânşii să circule în condiţii mai bune decât circulă în acest moment. Cred că se poate găsi 
de către RAT o soluţie pentru această problemă chiar dacă, probabil că dânşii ar invoca o 
problemă, un factor economic care i-ar dezavantaja, dar nu cred că asta este problema. 

A doua problemă pe care o ridică dânşii, şi ar trebui să ţinem cont că acum nu se 
poate rezolva, dar la al doilea şi al treilea punct ar trebui să ţinem, cont la întocmirea 
bugetului pentru anul următor. Ar vrea amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în 
zona dânşilor. Sunt destul de mulţi copii. Eu am fost şi am văzut. Există un spaţiu de 
joacă care este spaţiul de joacă al grădiniţei şi nu au acces la acest spaţiu, este o situaţie 
specială, spaţiul care există acum este dedicat copiilor. Pentru copiii din zona respectivă 
ar trebui amenajat un spaţiu de joacă. Dacă nu se poate acum, să avem în vedere să-l 
prindem în bugetul pentru anul 2018.  

A treia problemă, este vorba de asfaltarea aleilor de la Izvoru Rece. Acolo 
primăria a asfaltat cele două străzi principale, este ok, dar aleile lăturalnice care sunt 
destul de scurte, consider că ar putea fi şi ele prinse în proiectul de amenajare cel puţin 
pentru 2018. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
În primul rând datorită faptului ca atunci când noi intervenim la un punct de pe 

ordinea de zi, ni se răspunde de executiv, după care nouă nu ni se mai dă cuvântul şi 
rămân lucrurile aşa în ceaţă. În ceea ce priveşte acest punct trei de pe ordinea de zi, dl. 
administrator public ne-a explicat oarecum caracterul de urgenţă, însă asta nu-i disculpă 
pe consilierii PSD, ALDE, UNPR, PMP şi ce o mai fi pe aici de faptul că au votat un 
proiect de hotărâre cu o documentaţie de 203 pagini la foc automat, fără să-l citească. 
Votează exact ca o maşinărie de vot. La fel, dl. administrator public a lăsat cumva să 
înţeleagă craiovenii că nu consiliul local decide cu privire la contract şi la indicatorii de 
performanţă, ci alte firme. Nu, că dacă nu ar decide consiliul local nu ar mai fi pe ordinea 
de zi. Dacă doriţi să desfinţaţi şi consiliul local, puteţi să faceţi un forum acolo, la PSD. 
Am ţinut să subliniez acest lucru, că poate a avut dreptate cu caracterul de urgenţă, în 
schimb, nu a avut dreptate cu faptul că aceşti domni consilieri nu au votat în cunoştinţă 
de cauză şi mă duce cu ideea că foarte multe proiecte le votează cu dezinteres şi în 
necunoştinţă de cauză. 

D-lui primar am să-i adresez două întrebări. Una se referă la trecerea de pietoni 
solicitată de către Liceul Adventist şi ştiţi că am venit la dvs. în birou şi v-am prezentat 
toată documentaţia, au fost şi foarte mulţi ziarişti în anticameră care au văzut acest lucru, 
că am venit de două ori la dvs. Vă rog insistent să luaţi măsuri cu privire la această 
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trecere cerută de către Liceul Adventist, datorită faptului că acolo au loc accidente 
mortale. Şi ultima fată care a fost în comă, din păcate nu mai este printre noi. Copiii ies. 
Trec strada şi se întâmplă lucruri nenorocite. Deja a fost refuzată această cerere de două 
ori de către comisia de sistematizare pe motivul că sunt treceri de pietoni prea dese. Aşa 
cum aveţi în documentaţia pe care v-am adus-o personal în birou, aţi văzut că am analizat 
şi alte străzi unde sunt mult mai dese trecerile de pietoni şi vă rog cu insistenţă să evităm 
tragediile în oraşul nostru. 

Aţi promis că faceţi, iar pensionarii ne întreabă când vor intra în posesia spaţiului 
pe care l-aţi promis. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Am menţionat şi la începutul acestei şedinţe, când a apărut un punct cu 10 minute 

înainte de şedinţă peste ordinea de zi, vă întreb şi acum de ce iniţiativa noastră de 
consiliu nu s-a regăsit pe ordinea de zi, având în vedere faptul că a fost depusă pe data de 
8, ar fi fost tot timpul din lume să fie pregătit acest proiect şi îl supun dezbaterii dvs. este 
vorba de modificarea orarului de parcare în beneficiul riveranilor, cei care locuiesc aici, 
în zona centrală şi care au fost văduviţi de 139 locuri de parcare de când au devenit 
plătite. Noi propunem decât să se modifice orarul începând cu ora 17 şi până la ora 8 
dimineaţa să fie gratuită parcarea, şi respectiv sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale. 
Am decongestionat centrul cu taxarea aceea, dar în perioada de seară nu mai parchează 
nimeni acolo pentru că este foarte foarte scump. 

O altă interpelare. Situaţia gazonului de pe stadion.  Două meciuri s-au desfăşurat 
acolo şi s-a făcut praf. Se vede la televizor, au fost şi reportaje pe acest subiect, şi-au dat 
cu părerea şi jucătorii, şi unii dintre oficiali. Vreau să întreb şi eu cine se face vinovat 
pentru această stare a gazonului, dacă este de vină cel care a efectuat lucrarea, şi faptul că 
ne-am grăbit cu inaugurarea. Dacă cumva n-au respectat termenul care a fost stabilit prin 
caietul de sarcini, dacă există garanţie pentru acest gazon şi dacă putem s-o activăm, 
adică dacă nu cumva am încălca noi vreo clauză ce ne face să pierdem garanţia. 

A treia interpelare este legată de aleile adiacente străzii Parângului. Strada 
Parângului s-a asfaltat, dar aleile adiacente, şi am o sesizare a unui cetăţean de pe Aleea 
V Parângului, care mi-a trimis şi nişte fotografii. Arată foarte urât. Vroiam să ştiu dacă 
sunt prinse sau dacă pot fi prinse în programul de asfaltare împreună cu această str. 
Parângului.  

O altă interpelare o am aici de la nişte cetăţeni din Brazdă care au făcut o adresă 
către RAADPFL pentru un copac căruia i s-au tăiat rădăcinile în urma unor lucrări de 
intervenţii pe acolo. Este vorba de Asociaţia de proprietari nr. 29 str. Lămâiţei nr. 3, bl. 
13 parter. Ni s-a răspuns că o să se intervină în data de 1.02.2018 la acest copac. Ce se 
întâmplă dacă în tot acest timp cade copacul sau vin intemperiile, vine viscolul, se 
ntâmplă vreo nenorocire. Mi se pare foarte întârziat acest termen. Dacă poate fi cumva 
urgentată intervenţia acolo. 

Altă interpelare vine de la alţi cetăţeni care au primit amenzi  pe nedrept, adică 
cetăţeni plătitori de impozit, care şi-au plătit inclusiv vigneta, da nu mai deţin abţibildul 
acela. Au fost acolo şi nu le-au dat abţibildul. Era stocul epuizat. Li s-a spus să revină. 
Au mai revenit, n-au mai revenit. Ideea este că oamenii au impozitul plătit, dar au primit 
amendă pentru că le lipseşte abţibildul din parbriz. Să găsim o soluţie pentru ei. Poate 
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putem să corelăm cu Poliţia Locală, să dăm acces la baza de date cu impozitele plătite, să 
nu mai stăm într-un abţibild de genul acela, dacă primim sau nu amendă.  

O ultimă interpelare. Am lăsat-o la sfârşit pentru că poate nu este cea mai 
importantă, dar este între cele mai importante, este de suflet pentru noi. Anul 2018, anul 
Centenarului Marii Uniri implică o serie de manifestări, adică trebuie să ştim să ne 
cinstim eroii, să ştim să  comemorăm anumite fapte de glorie care au fost făcute şi au dus 
la unificarea acestei ţări. Noi astăzi vom depune un referat, iniţiativă de consiliu pentru 
amplasarea unui bust al lui I.C. Brătianu în Craiova. Este o personalitate uriaşă, cu o 
istorie fantastică şi care a contribuit foarte foarte mult la unificarea ţării noastre. Veţi 
vedea în referat. Sunt lucruri de notorietate, a fost ministru de interne, ministru de război, 
preşedinte al consiliului de miniştri şi de mai multe ori prim ministru, unul dintre marii 
artizani ai Unirii. Am vrea să corelăm acest lucru şi am luat-o din timp, să avem timp să 
ne mişcăm cu toată documentaţia până în anul 2018, anul Centenarului. Eu vă mulţumesc 
şi aştept răspunsurile dvs. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Aş vrea să vă solicit dvs. şi comisiei de sistematizare să facă un raport lunar al 

activităţii. Este inadmisibil ca in 5 luni de zile să răspundă de două ori, iar ultima dată a 
răspuns la solicitarea d-lui primar. Acum aş vrea să revin la cele două puncte. Primul 
punct la care mi-a răspuns după cinci luni de zile a fost acea trecere de pietoni de la 
Ciupercă, foarte lungă, care nu înţeleg de ce trebuie fonduri pentru a muta acea trecere de 
pietoni. Se poate muta cu 20 m într-un scuar doar pavat. Şi mai este o chestie pe care nu 
am văzut-o nicăieri în lume. Niciun sens giratoriu din lume nu are trecere de pietoni la 
ieşirea din sens. Acela chiar este un pericol. Oamenii care vor să facă dreapta, se asigură 
la „cedează trecerea” stânga la sensul giratoriu cum este normal, şi pierd din vedere 
peitonii care sunt angajaţi în trecere pe partea dreaptă.  

La punctul nr. doi aş vrea să întreb care este data realizării acelor balize la Schmit. 
Am înţeles că se vor monta nişte balize pentru fluidizarea traficului. Semafoare nu se pot 
pune pe intermitent, însă se vor monta nişte balize pentru delimitare şi restricţionarea 
traficului la dreapta pe Constantin Brâncuşi.   

Dl. Consilier Local Câplea: 
La şedinţa trecută a consiliului local, am adresat executivului o interpelare privind 

mai multe probleme din cart. Făcăi. Constat că după o lună de zile dintre toate aceste 
probleme nu s-a răspuns decât la una. Ce s-a întâmplat cu restul? Este o lună de zile în 
care executivul a avut timp să facă verificări să ofere răspunsuri la acele probleme. 
Oamenii de acolo din cartier ne întreabă: ni se inundă gospodăriile, sunt probleme de 
siguranţă publică. La aproape ultimele trei şedinţe ale consiliului local am sesizat aceste 
probleme şi eu şi colegii. În cartierul acele chiar sunt multe probleme de siguranţă şi 
ordine publică.  

Referitor la iniţiativa noastră privind modificarea regulamentului de parcare pe 
locurile cu plată din centrul Craiovei, aş mai completa că s-au mai depus împreună cu 
aceastî iniţiativă  peste 1700 de semnături de la cetăţenii Craiovei, cu preponderenţă de la 
cei din zona centrală. Dacă noi neglijăm o iniţiaitvă care a fost semnată şi este susţinută 
de peste 1700 de cetăţeni ai Craiovei, nu este deloc în regulă. Ce motiv a împiedicat 
executivul să pună pe ordinea de zi această iniţiativă? 
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D-na Consilier Local Predescu: 
În primul rând cu privire la această parcare din centrul Craiovei, noi am discutat 

ieri şi în comisia juridică şi ne aducem aminte cu toţii că am avut înţelegerea unui termen 
rezonabil între şase luni şi un an, asta este discuţia care s-a purtat, pentru a vedea efectele 
care se produc şi problemele care apar şi după ce sunt colectate toate aceste probleme, se 
poate interveni cu o modificare a acelui proiect. Ca atare, toate aceste chestiuni sunt 
înlăuntrul celor discutate odată cu adoptarea proiectului de hotărâre privind 
regulamentul. 

Dl. primar, este o chestiune care apare din nou în discuţie. La intersecţia străzilor 
Caracal cu bvd. Ghe. Chiţu se crează permanent ambuteiaj pentru a îţi continua drumul 
pe str. Caracal. La un moment dat, a fost studiu de fezabilitate şi urma să fie amplasat un 
semafor. S-a renunţat. Eu aş ruga să se revină asupra verificărilor modului de fluidizare a 
traficului în această intersecţie.  

Personal, şi cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor, adresăm felicitări fetelor 
de la echipa de handbal a SCM Craiova pentru calificarea în grupe şi aşteptăm semifinala 
sau chiar finala Cupei Cupelor cum se numea înainte la handbal feminin.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
În primul rând vreau să vă mulţumesc tuturor pentru urări. Vreau să vă anunţ că 

echipa de handbal feminin ne va reprezenta pentru prima dată în premilinariile grupele 
EHF şi numele oraşului nostru va fi alături de alte 16 oraşe în Europa. Astăzi la ora 11 
este tragerea la sorţi şi aş vrea ca să propunem şi noi la Gala Sportului Doljean şi 
jucătoarele acestei echipe să primească un premiu şi, în primul rând, Cristina Zamfir care 
este cea mai bună jucătoare la ora actuală din ţară şi care a jucat cu mare devotament la 
Debreţin să ne calificăm, scuipată, înjurată şi vă spun lucrul acesta pentru că am fost în 
acea sală şi am avut curajul să ajungem acolo. Vă mulţumesc mult şi vreau să vă rog să 
serviţi o prăjitură când plecăm de aici, din partea mea cu mare drag. Vă mulţumesc mult. 

Dl. Primar Genoiu: 
Dl. Mănescu, primul punct vis a vis de creşterea frecvenţei tramvaielor la Izvoru 

Rece şi prelungirea de la tramvaiele 101 şi 102, staţiile de la peco la Izvoru Rece.  
Dl. Administrator Public Manda: 
Eu înţeleg că doriţi ca cei de la Izvoru Rece să aibă ei mijloace de transport mai 

frecvente. Nr. 101 şi 102 nu estenumărul de tramvai, este numărul traseului. Din ce ştiu 
eu, frecvenţa este din jumătate în jumătate de oră. La RAT cel puţin pe perioada cât am 
fost eu, nu au fost nemulţumiri legate de treaba aceasta. Să prelungim traseul 100 nu se 
poate face decât prin hotărâre de consiliu, este un caiet de sarcini şi aceste trasee sunt 
aprobate. Singura variantă este să micşorăm frecvenţa la 101 sau la 102.  O să o luăm în 
calcul, o să vorbim cu cei de la operator şi o să analizăm acolo. Vă spun că nu sunt foarte 
multe persoane care circulă, poate fi şi unul dintre motive că nu se pliază cu programul 
lor. 

Dl. Primar Genoiu: 
Este şi dl. Tănăsescu în sală, analizaţi problema şi dacă sunt solicitări, că interesul 

este să acoperim, să faceţi o statistică câţi sunt călătorii, câţi sunt solicitanţii, cât de mare 
este încărcarea dacă se prelungeşte traseul. Vă rog foarte mult, la şedinţa următoare să 
aibă dl. consilier un răspuns pe tema aceasta. 
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Spaţiul de joacă pentru copii, sunt multe soaţii de joacă în oraş care ar trebui 
făcute. Ştiţi bine că avem un litigiu pe rol, motiv pentru care şi problema asta, cred că v-
aţi convins din ce aţi văzut în ultima perioadă, este o problemă naţională. În toate oraşele, 
peste tot este câte o problemă legată de locurile de joacă şi zilele trecute vedeam că la 
Galaţi s-au închis toate locurile de joacă de către Protecţia Cosnumatorului. Să sperăm că 
vom termina cât mai repede instanţa, pe 17 decembrie spune dl. Secretar că avem termen 
să putem merge mai departe.  

Asfaltarea aleilor – la Izvoru Rece cred că este pentru prima dată când s-a intrat în 
zona aceea şi am intrat cu Izvoru Rece, sunt şi pe acolo străzi făcute, Eliza Opran, vă 
spun sincer că nu cred că oportunitatea numărul unu acolo ar fi aleile, ci str. fermierului, 
care este arteră principală şi care ar rezolva multe multe probleme, pentru că după aceea 
la alei este simplu, sunt mici, sunt puţine şi cred că la anul încercăm să facem această str. 
Fermierului pe care toţi ies până la urmă şi este în vizorul nostru. 

Dl. consilier Vasile – trecerea de pietoni de la Liceul Adventist. Este în comisia de 
sistematizare. Acum eu am şi o informaţie de ultimă oră precum că Liceul Adventist ar fi 
solicitat mutarea în altă locaţie pentru că nu mai corespunde, dar până atunci la prima 
şedinţă să rezolvăm această problemă. Vă spun un lucru, vis a vis şi de întrebările pe care 
le are dl. Sirop, şi cu ocazia asta mă duc şi către dânsul şi cu trecerea de pietoni de la 
giratorii şi cu cea de la Ciupercă, în comisia de sistematizare  Poliţia Rutieră are 50% din 
voturi şi pe toate probleme de sigurnaţa circulaţiei, îşi impun punctul de vedere. Dacă 
este o problemă de oportunitate, să punem o trecere în plus, dar cu tot ce înseamnă 
siguranţă şi unde să fie pusă trecerea faţă de intersecţie, faţă de giratoriu, întotdeauna 
primim o opoziţie din partea lor pentru că pe parte de siguranţă îşi asumă răspunderea. 
Am zis la un moment dat să găsim o formulă în care să nu mai aibă poliţia 50%. Să 
sperăm că o vom găsi, dar ne şi asumăm.  

Cu spaţiul pensionarilor am promis, d-na Filip rămăsese să vii cu nişte propuneri 
să mergem să vedem spaţiul pentru club. Le-am promis că până la sfârşitul anului. Vreau 
să mai discutăm problema.  

Gazonul de pe stadion - dacă are niște probleme, și probabil că le are, nu la nivelul 
la care am mai văzut şi alte arene din ţară, problemele sunt în sarcina constructorului. 
Gazonul are garanție ca şi stadionul şi tot ce este acolo, dacă nu mă înșel, de șase luni, 
deci orice se strică se repară de către ei. Dacă sunt defecte minore, se repară local, dacă 
sunt majore, se schimbă cu totul. 

De pe str. Parângului, şi în Barieră este aceeaşi problemă, pentru că intrăm şi în 
Barieră cu acordul cadru care este la ora asta în evaluare, sunt mai mulţi ofertanţi acolo, 
dar sperăm că o să avem un câştigător, să sperăm că la anul avem execuţie pe acordul 
cadru să putem să intrăm şi pe aleile de care vorbea dl. Mănescu, dar să putem să intrăm 
şi în Barieră. Dvs. mi-aţi dat Aleea V Parângului, dar vă spun din capul locului că 
prioritatea nr. 1 este str. Carpenului şi canalul acela insalubru pe care îl ştiţi foarte bine. 
Cu aleile ne desfăşurăm mai uşor că sunt micuţe.  

D-na Filip, mai este un copac pe str. Lămâiţie nr. 3.  
Amenzile pentru rovinietă, care intră în sarcina Poliției Locale, nu pot fi verificate 

precum plata prin SMS. Poliția Locală se duce și vede că o mașină nu are vinietă și nu 
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poate ști dacă pentru ea s-a plătit sau nu vinieta atâta timp cât nu este afișată. Dacă 
maşina respectivă are plătită rovinieta, în evidenţa de la Taxe şi Impozite dacă îi dăm 
acces Poliției Locale la aceeaşi evidenţă, el vede ROL-ul proprietarului, care proprietar 
poate să aibă una, două sau mai multe maşini. Poliția nu are cum să coreleze numărul 
mașinii cu ROL-ul de la Taxe și Impozite. De aceea s-au făcut mai multe solicitări către 
Poliția Rutieră să ne dea posibilitatea să corelăm baza de date de la Taxe și Impozite cu 
baza de date de la poliție, în așa fel încât rovinieta să poarte numărul mașinii. Când îți iei 
rovinieta de la Taxe și Impozite, dacă tu ai trei maşini pe rolul tău, când te duci să o 
ridici de la Taxe şi Impozite, rovinieta să conţină și numărul de înmatriculare. În 
momentul acela s-a terminat problema, pentru că Poliția Locală poate să intre cu tableta, 
cum intră cu SMS-ul,  vede după număr, dar nu avem această evidenţă şi vreau să vă 
spun că ne confruntăm cu multe probleme de felul ăsta pentru că Direcţia de Taxe şi 
Impozite chiar dacă este o direcţie fiscală, este un fel de paria fiscalităţii. Ea s-a rupt în 
1990 din ANAF însă n-a preluat şi prerogativele, a preluat numai obligaţiile de acolo. Ea 
nu are acces la baza de date ca ANAF-ul. ANAF-ul are acces la toate bazele de date. 
Dacă vrea ANAF-ul să vadă ce are un contribuabil, are acces la toate bazele, inclusiv la 
bănci pe unde are conturi. Direcţia de Taxe şi Impozite nu are la fel? La fel să se 
întâmple şi cu această bază de date de la Poliţia Rutieră. Să sperăm că vom găsi 
înţelegere şi vom primi acceptul. 

Cu I.C. Brătianu, aştept să vedem propunerea.  
Dl. Diaconu – raportul comisiei de sistematizare este public, dl. Iancu? Ori îl faceţi 

public, dacă nu, daţi-l şi d-lui consilier.  
Cu trecerea de pietoni de la Ciupercă am discutat.  
Cu balizele de la Schmit a fost o discuţie în comisia de sistematizare. Nu-mi aduc 

aminte dacă a rămas cu balize sau nu. Vă spun la ce mă refer: la ieşirea de pe pasajul 
suprateran înspre Schmit este linie continuă. Vii pe bretea pe lângă pasajul subteran sau 
vii pe pasajul suprateran. Între ele este linie continuă. Linia aia continuă nimeni nu o 
respectă şi trec de pe o parte pe alta şi se blochează circulaţia acolo, că unul vrea să intre 
pe pasaj pe banda asta ca să o ia pe Brâncuşi în partea cealaltă şi viceversa şi atunci a fost 
o propunere ca să se delimiteze, dar nu cu balize din astea, că sunt mari, sunt masive şi 
ocupă mult loc şi să se găsească o soluţie. Lucru cert erste că şi la această soluţie, Poliţia 
Rutieră s-a opus, dacă nu mă înşel eu.  

Dl. Câplea, să ştiţi că la Făcăi s-au făcut lucruri, poate nu chiar au fost anunţate 
toate, dar s-au făcut toate, s-a intrat cu iluminatul public, s-au făcut extinderi, la ora asta 
mai este doar o porţiune de 150 m în care se lucrează şi dacă vremea permite, în 
săptămâna următoare se va realiza şi această porţiune de 150 m. Vreau să vă spun un 
lucru. Este un cartier nou al Craiovei, el a intrat în Craiova târziu şi normal că a intrat 
cum a intrat şi se fac eforturi şi încercăm să ajungem şi acolo cu tot ce putem. Vă rog să-i 
şi răspundeţi că am făcut lucrurile astea, să aibă şi dl. Câplea un răspuns.  

Vis a vis de parcarea cu SMS, a spus d-na consilier Predescu că avem un timp în 
care am cerut feed back. Amintiţi-vă de lucrul acesta, că l-am stabilit de la început. Dar 
mai mult decât atât. Noi avem un regulament. A stat 45 de zile pe site şi în dezbatere 
publică. Noi nu putem să venim la o lună acum şi să zicem, ştiţi, noi n-am fost atenţi 
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atunci şi venim acum că am găsit 1700 de oameni nemulţumiţi. Unde au fost până acum? 
De ce mai facem dezbatere publică, de ce mai ţinem 45 de zile, de ce mai facem toată 
această transparenţă, dacă nici nu lăsăm să se aşeze şi după asta venim să-l modificăm? 
Are o perioadă în care trebuie să-l monitorizăm şi vă spun eu că monitorizarea nr. 1 şi 
ceea ce trebuie să ne intereseze nr. 1 este eficientizarea parcării subterane  care a crescut 
gradul de ocupare de la 30% la 70% şi care este principalul obiectiv al administraţiei ca 
această parcare să-şi atingă indicatorii. Două lucruri avem de făcut la parcare: unu – să 
fie eficientă şi să fie folosită şi prin introducerea acestei parcări cu SMS în centru a 
început să se umple parcarea subterană, doi – s-o facem frumoasă. Şi ieri am fost cu d-na 
Ciucă de la servicii publice şi în permanenţă se îmbracă în verdeaţă. O să vedeţi într-un 
an – doi când tot ce s-a plantat acolo va creşte că va fi o oază de verdeaţă şi va fi un nou 
parc al Craiovei. Probabil că o să-şi urmeze procedura solicitarea dvs., dar problema pe 
care locuitorii Craiovei au ridicat-o, şi centrul Craiovei este al tuturor locuitorilor, nu este 
numai al celor din centru, deci problema numărul unu a fost tocmai aceea a acelor maşini 
parcate în perioada de vară şi mai ales seara şi noaptea pe 3 benzi. Aduceţi-vă aminte că 
vara, când încep terasele să funcţioneze, de seara, de la ora 8 şi până dimineaţa, găseai 
maşini parcate pe A.I. Cuza, pe trei benzi, practic se circula pe un sens. Şi atunci, 
problema este a locuitorilor din zona centrală sau este a tuturor craiovenilor? Cei care vor 
un mod civilizat să găsească un loc de parcare sau să circule prin zona centrală, dacă au 
de trecut prin zona centrală, nu să stea pândari o armată întreagă de poliţişti locali şi să 
nu aibă nici instrumente, că, de fapt, asta era marea problemă, să nu aibă instrumente la 
îndemână ca să poată să degajeze maşinile parcate pe carosabil.  

Intersecţia Caracal – Gheorghe Chiţu, dacă nu mă înşel eu cred că intră în 
sistematizarea de pe proiecte europene. Este prins acolo, este o sistematizare majoră, cu 
modificări majore. 

Gala Sportului Doljean – tocmai am discutat-o şi în comisii şi am avut o discuţie 
pe tema asta, este organizată de Direcţia Judeţeană de Sport şi noi am avut o contribuţie 
acolo pe care aţi stabilit-o  şi aţi votat-o dvs. Vis a vis de fetele noastre, cred că va trebui 
să stabilim noi un fond de premiere pe care să-l alocăm clubului şi clubul să-l dea fetelor. 
Este problema noastră internă.  

Vă mulţumesc şi vă doresc un week-end frumos.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 23.11.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 

Gheorghe Nedelescu Ovidiu Mischianu 
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 Tudosie Ramona 
 


