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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 21.12.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Director Nelu Pîrvu:  
        Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 25 consilieri, 2 consilieri sunt 
absenţi (dl. Cosman şi dl. Radu Marinescu). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru 
desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
         Supun aprobării dvs. procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.11.2017. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
   De asemenea, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă contorlul de tutelă exercitat de către 
Instituţia Prefectului asupra hotărârilor adoptate în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017. Au fost adoptate un număr de 36 de hotărâri toate fiind temeinice şi legale. 
De asemenea, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că până în acest moment, Instituţia 
Prefectului nu şi-a exercitat controlul de tutelă asupra hotărârilor nr. 211, 202 şi 419 din 
anul 2017. Cine este pentru controlul de legalitate exercitat de Prefect?? Votat cu 
unanimitate de voturi.   
           Înainte de a da cuvântul d-lui Preşedinte pentru a deschide ordinea de zi de astăzi 
şi a supune spre aprobare ordinea de zi, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că punctul 
30 de pe ordinea de zi a fost retras. 
          Îl invit pe dl. consilier Beţiu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
Încep prin a ura „Sărbători fericite!” tuturor celor prezenţi şi totodată şi tuturor 

craiovenilor. Am preluat preşedinţia pentru trei luni, aşa că aş ruga colegii să respectăm 
regulamentul, iar orice intervenţie să se facă prin preşedintele de şedinţă! 

Prin Dispoziţia nr. 2927/14.12.2017, 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 21.12.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

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

municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale 
anului 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2017. 

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2017 

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat 
sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din 
municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de 
excluziune socială. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale destinate închirierii. 

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.3, ap.2. 

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

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, de către municipiul Craiova, a unui teren 
situat pe raza oraşului Tismana. 
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20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ciobanu Daniela. 

21. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.35715/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Zbârcea Med S.R.L., 
către S.C.Grant Med Consulting S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi 
nr.161/1998, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.Nicolaescu 
Plopşor, nr.2A şi str. Olteţ, nr.4. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu 
destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, 
nr.127B, bl.N1b, parter, ap.1. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu 
destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, 
nr.127B, bl.N1b, parter, ap.2. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 
concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. C.Nicolaescu Plopşor, nr.2A. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 
concesionarea prin licitație publică, a hotelului şi restaurantului care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal”. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea 
depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea 
şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural-Casa Rusanescu (Casa Căsătoriilor). 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi 
cultural-Casa Rusanescu (Casa Căsătoriilor). 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor în 
Depozitul Ecologic Mofleni, începând cu data de 01.01.2018. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., pentru municipiul Craiova, aferent activelor date în administrare sau 
concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 
2018. 

33. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova    să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinara a 
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 15.01.2018 
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34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.93/2017 referitoare la contractul de mandat al membrilor Consiliului de 
Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică clădire Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova”.  

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Conectare generator clădire Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova”.  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip 
cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică la Clădirea Secţia 
Clinică Psihiatrie II”-Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.  

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 
Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui atelier auto parter, în municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.11C. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconfigurarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Dimitrie Gerota şi str.Ion 
Ionescu Argetoaia, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime  P+3,  cu 
destinaţia de sală fitness şi împrejmuire teren, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.18 B. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Basarabia, Bătrânilor şi b-dul. 
Decebal, în vederea construirii de locuinţe colective, cu regim de înălţime  
S+D+P+5-8E,  cu parcări la subsol şi demisol, spaţii comerciale la parter şi locuinţe 
la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, b-dul.Decebal, nr.12. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Aristizza 
Romanescu, Aleea Aristizza Romanescu şi str.Micşunele, în vederea construirii 
unui imobil, cu regim de înălţime  P+3E,  cu destinaţia de spaţii comerciale la parter 
şi locuinţe de serviciu la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Aristizza Romanescu, nr.32. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.  

45. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Piaţa Regele Mihai I al României”, 
zonei situate la intersecţia străzilor Mihail Kogălniceanu şi Calea Unirii. 

46. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Parcul 1 Decembrie 1918”, 
parcului cuprins între străzile Bibescu, Madona Dudu şi Libertăţii. 
                                                                                                    INIŢIATOR, 
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                                                                                                  Consilier local, 
                                                                                            Radu Marin Traian 

47. Întrebări şi interpelări. 
 
      
     Aşa cum v-a anunţat dl. Secretar, punctul 30 a fost retras. Supun la vot ordinea de zi 
cu punctul 30 retras de către executiv. 
     Dl. Consilier Local Diaconu: 
     O intervenţie pe ordinea de zi. Aş vrea să solicit retragerea de pe ordinea de zi a 
punctului nr. 31. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot propunerea d-lui Diaconu pentru retragerea punctului 31. 
     Dl. Director Pîrvu Nelu: 
     Înainte de a supune la vot  această modificare a ordinei de zi, aş vrea să vă aduc la 
cunoştinţă faptul că retragerea de pe ordinea de zi nu se va putea face decât cu acordul 
iniţiatorului.  
     Dl. Consilier Local Diaconu: 
     În caz contrar noi o să votăm împotriva acestui punct.  
     Dl. Preşedinte: 
     Având în vedere că executivul nu-şi asumă retragerea punctului 31 de pe ordinea de 
zi, vă supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu punctul nr. 30 retras. Cine este pentru? 
Votat cu 19 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, 
Diaconu, Câplea).  
 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale 
anului 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2017. 

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2017. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, 
pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat 
sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din 
municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de 
excluziune socială. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale destinate închirierii. 

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.3, ap.2. 

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

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, de către municipiul Craiova, a unui 
teren situat pe raza oraşului Tismana. 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ciobanu Daniela. 

21. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.35715/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Zbârcea Med S.R.L., 
către S.C.Grant Med Consulting S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi 
nr.161/1998, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, 
str.Nicolaescu Plopşor, nr.2A şi str. Olteţ, nr.4. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea 
Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter, ap.1. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
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cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea 
Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter, ap.2. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 
concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. C.Nicolaescu Plopşor, nr.2A. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 
concesionarea prin licitaţie publică, a hotelului şi restaurantului care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal”. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea 
depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural-Casa Rusanescu (Casa 
Căsătoriilor). 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor în 
Depozitul Ecologic Mofleni, începând cu data de 01.01.2018. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., pentru municipiul Craiova, aferent activelor date în 
administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare, pentru anul 2018. 

32. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova    să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinara a 
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 15.01.2018 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.93/2017 referitoare la contractul de mandat al membrilor Consiliului de 
Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică clădire Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova”.  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Conectare generator clădire Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova”.  

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de 
tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică la Clădirea Secţia 
Clinică Psihiatrie II”-Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.  
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 
Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui atelier auto parter, în municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.11C. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconfigurarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Dimitrie Gerota şi str.Ion 
Ionescu Argetoaia, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime  P+3,  
cu destinaţia de sală fitness şi împrejmuire teren, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.18 B. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Basarabia, Bătrânilor şi b-dul. 
Decebal, în vederea construirii de locuinţe colective, cu regim de înălţime  
S+D+P+5-8E,  cu parcări la subsol şi demisol, spaţii comerciale la parter şi 
locuinţe la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, b-dul.Decebal, 
nr.12. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Aristizza 
Romanescu, Aleea Aristizza Romanescu şi str.Micşunele, în vederea construirii 
unui imobil, cu regim de înălţime  P+3E,  cu destinaţia de spaţii comerciale la 
parter şi locuinţe de serviciu la etaje, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.32. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local privind amplasarea 
şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.  

44. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Piaţa Regele Mihai I al 
României”, zonei situate la intersecţia străzilor Mihail Kogălniceanu şi Calea 
Unirii. 

45. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Parcul 1 Decembrie 1918”, 
parcului cuprins între străzile Bibescu, Madona Dudu şi Libertăţii. 

INIŢIATOR, 
                                                                                     Consilier local, 

Radu Marin Traian 
46. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Aşa cum am discutat şi în comisii pe secţiunea dezvoltare pe primele 11 luni ca şi 

anul trecut a fost o proastă executare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi din această 
cauză eu mă voi abţine la acest punct.  

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
primele 11 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
2 abţineri (Ungureanu, Mănescu). 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 

şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 
luni ale anului 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2017, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)  şi 1 abţinere (Ungureanu). 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.11.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru  şi 
1 abţinere (Ungureanu). 

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

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că acest punct a suportat modificări în sensul 

suplimentării bugetului cu sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului 
preuniversitar reprezentând salarii, hotărâri judecătoreşti şi CES. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Este ultima şedinţă din an. Noi, consilierii PNL, am votat constant împotriva acestui 

buget pentru că l-am considerat disproporţionat. Profit de această ocazie să trag un 
semnal de alarmă pentru bugetul pe anul viitor pe care sper să-l croiţi un pic mai 
echilibrat ca să putem şi noi să îl susţinem, deşi îmi imaginez că în contextul schimbării 
legislaţiei naţionale referitoare la fondurile încasate la bugetul local, s-ar putea să fie 
foarte dificil, dar să nu uităm că tot colegii dvs. au făcut aceste modificări şi care o să 
îngreuneze foarte semnificativ situaţia bugetelor locale. Aşadar, votăm împotriva acestui 
ultim proiect de rectificare bugetară, că deja a devenit o tradiţie, în fiecare lună avem 
rectificări, dar vă îndemnăm, vă solicităm ca anul viitor să faceţi un buget mai echilibrat, 
un buget digerabil şi pentru oamenii cu vederi de dreapta care să susţină mediul de 
afaceri, care să se gândească la locurile de muncă, creşterea numărului acestora şi să se 
gândească până la urmă la bunăstarea cetăţenilor pentru că locurile de muncă înseamnă 
bunăstarea cetăţenilor. Vă mulţumesc. Vom vota împotrivă.  

Dl. Primar Genoiu: 
În primul şi în primul rând, dl. preşedinte v-a prezentat faptul că este vorba de o 

rectificare pozitivă datorită unor sume primite prin intermediul Ministerului de Finanţe 
pentru anumite operaţiuni care se fac. Ceea ce pot eu să vă spun că am auzit diverse 
critici asupra felului în care sunt bugetaţi banii din Craiova, vis a vis de bugetul anului 
2018 sunt nişte modificări majore. Şi ştiţi bine că datorită schimbării cotelor de 
impozitare a veniturilor de la 16% la 10% nivelul IVG, impozitului pe venit scade foarte 
mult pe plan naţional. Creşterea de 43% de la 41,75% care era cota alocată consiliilor 
locale, la 43% nu acoperă nivelul de încasare a IVG la nivelul anului 2016. De aceea, 
Guvernul şi-a asumat compensarea sumelor până la nivelul încasărilor la anul 2016, lucru 
care se întâmplă la începutul anului 2018 în luna ianuarie – februarie. Imediat după 
depunerea situaţiilor şi închiderea anului 2017 în luna mai, la nivelul lunii iunie se va 
face o nouă rectificare la nivelul încasărilor din anul 2017 în aşa fel încât bugetul anului 
2018 să nu aibă de suferit. Ceea ce are de suferit, şi aici vreau să vă atrag atenţia faţă de 
criticile pe care le aduceţi, au de suferit oraşele care au avut excedent. Şi vreau să vă dau 
două exemple. În paralel cu municipiul Craiova care la sfârşitul anului 2016 a avut un 
excedent bugetar de 1,5 milioane lei, oraşul Constanţa a avut un excedent bugetar de 200 
milioane de lei, iar Clujul de peste 300 milioane lei. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă bani 
necheltuiţi. Înseamnă o administrare, eu nu pot să spun bună sau rea că nu sunt eu în 
măsură să critic, dar oricum ciudată în momentul în care închizi anul cu câteva sute de 
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milioane de lei necheltuiţi. Ce se întâmplă? La nivelul anului 2018 echilibrarea se face 
ţinând cont că jumătate din excedentul bugetar se pierde. Adică la nivelul anului 2018 
când se va face echilibrarea în luna ianuarie, Craiova va primi în compensare suma la 
nivelul anului 2016 mai puţin jumătate dintr-un milion cinci sute de mii. Constanţa mai 
puţin jumătate din 200 milioane, Clujul mai puţin jumătate din 300 milioane. Deci a 
vorbi că avem o folosire sau o cheltuire proastă a bugetului părerea mea că este o mare 
greşeală. Mai mult decât atât, indiferent ce ar fi şi felul cum se vor repartiza cheltuielile, 
eu vreau să vă asigur şi o să urmăriţi şi o să avem dezbateri publice şi o să avem discuţii 
şi pentru anul 2018, nivelul investiţiilor, mă refer procentual pentru că automat ne 
propunem ca bugetul să-l avem mai mare, pentru că încă o dată vă spun, ne asigură 
Guvernul bugetul din 2017. Creşterile pe încasări vor duce la rectificarea bugetului în 
sensul pozitiv, ceea ce facem şi acum şi lună de lună am făcut şi în 2017. deci vreau să vă 
spun că la nivelul Direcţiei de Taxe şi Impozite faţă de bugetul de 140 de milioane care a 
fost stabilit la începutul anului pentru 2017 care este la nivelul anului 2016 la ora aceasta 
au încasări de 157 milioane. Deci de la 140 la 157 milioane. Discutăm de 17 milioane. 
Nu este excedent că banii au fost bugetaţi, au fost băgaţi în investiţii, au fost cheltuiţi, 
ceea ce sperăm şi în 2018, iar toate aceste excedente se vor duce în investiţii. O să vă 
propunem şi lista de investiţii, o s-o discutăm, o să avem dezbateri pe toate proiectele pe 
care vrem să le realizăm la anul.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2017, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 663.967,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 665.554,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 5, nr.5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6-11, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)  şi 1 abţinere (Ungureanu). 
 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Şi punctul nr. 5 a suportat modificări ca o consecinţă a modificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Profit de punctul nr. 5 că este corelat cu punctul nr. 4 să-i răspund puţin d-lui primar 

în alocuţiunea dumnealui în care ne prezenta... Vorbesc la alt punct şi pot să vă rostesc 
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numele dacă vreau să fac referire la dvs. şi aveţi după aceea dreptul la cuvânt. Eu 
comentam un pic la punctul anterior referitor la modul acesta, din punctul meu de vedere 
injust până la urmă de a repartiza banii publici de la administraţiile locale şi aici criticam 
mai mult decizia de la nivel naţional. Faptul că s-a găsit o portiţă pentru Craiova şi vor fi 
alocaţi bani în compesare până la nivelul la care am avut anul trecut, este un fel de 
găselniţă, dar problema este una de fond, adică abordarea aceasta de tip Robin Hood, hai 
să luăm de la bogaţi ca să redistribuim la săraci nu este una pe care noi să o susţinem. Şi 
până la urmă mi se pare că este un mod de a cârpi pe ici pe colo bugetele locale, acolo 
unde ne convine, poate unde ne convine culoarea politică, poate unde ne convine ce se 
întâmplă şi este şi un mod de a condiţiona administraţiile locale: îţi redistribui bani dacă 
una sau dacă alta. Deci din punctul nostru de vedere centralizarea înapoi a banilor, s-a dat 
un pas foarte foarte mare înapoi de la legea descentralizării. Ştim foarte bine că o 
comunitate este cea mai în măsură să-şi rezolve propriile probleme atâta timp cât au un 
buget de sine stătător şi sunt acolo apelcaţi pe problemele comunităţii. A centraliza banii 
la nivel naţional pentru ca apoi a-i redistribui după preferinţe este un mod injust de a face 
o politică fiscală şi eu personal nu v-am adus dvs. o critică, ci doar speram să puteţi să 
chibzuiţi anul viitor un pic mai bine bugetul. Înţeleg că aveţi sprijin şi vom avea această 
alocare până la nivelul la care am avut bugetul anul trecut, dar nu pot să nu mă gândesc şi 
la alte oraşe care nu sunt în situaţia „fericită” a noastră. Deci eu criticam un principiu şi 
nu neapărat persoana. Vă mulţumesc. 

Dl. Primar Genoiu: 
În primul şi în primul rând că suntem consiliul local al Craiovei, nu suntem Consiliul 

Local Naţional şi trebuie să criticăm sau să lăudăm ceea ce se întâmplă în oraşul Craiova. 
O situaţie mai bună decât a Craiovei nu are nimeni în sensul că Craiova pierde şapte sute 
de mii, iar alte oraşe pierd 150 milioane. Vis a vis de corectitudine a ceea ce spuneţi la 
nivel naţional, vreau să vă spun un lucru: v-am dat două exemple diametral opuse şi din 
două tabere opuse din punct de vedere politic. Un oraş cu un primar liberal – Clujul şi un 
oraş cu un primar  psd-ist, Constanţa. Deci nu este făcută pe criterii politice. Este făcută 
pe un singur criteriu. S-a constatat că în bugetele locale pe plan naţional la nivelul anului 
2016, a rămas necheltuită o sumă de 5 miliarde de lei. O bună parte din aceşti bani  din 
bugetele locale provine de la bugetul statului. Este acea cotă de 41,75% din IVG. Este 
normal să se rerepartizeze şi să se ţină cont de această sumă. Şi vă spun încă o dată de ce. 
Că se ia de la bogaţi şi se dă la săraci. Hai să lămurim o chestie. Acele oraşe care au 
încasări mai mari, care au o creştere în această perioadă de 27 de ani, nu cumva tot statul 
a investit mai mult acolo? Păi ne uităm că luăm de la bogaţi şi dăm la săraci, dar nu 
cumva şi zona noastră merită puţină dezvoltare? Nu cumva şi noi avem nevoie de 
drumuri de acces în Europa? Nu cumva şi noi ar trebui să fim legaţi, nu numai anumite 
oraşe din ţară, de restul Europei? Cred că este dreptul nostru să ne apărăm ce este al 
nostru, să ne apărăm interesul nostru, iar această lege încă o dată o spun, pe noi nu ne 
defavorizează cu nimic. Cei care sunt defavorizaţi, este problema lor, trebuie să o susţină. 
Eu fac parte din Asociaţia Primarilor Municipiilor de Judeţ din România, am calitatea de 
prim-vicepreşedinte în această asociaţie, au fost păreri divergente la nivel naţional şi între 
primari, însă un lucru este cert, că nu avem cum să oprim exodul de forţă de muncă decât 
în condiţiile în care salariile în România încep să fie atractive, iar una din măsuri este 
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această reducere a impozitului pe salariu de la 16% la 10%. Să ne uităm şi în stânga şi în 
dreapta. Să ne uităm şi în Ungaria, să ne uităm şi în Bulgaria să vedem în ţările din jurul 
nostru cum este impozitul pe salarii. Acest efort se va rostogoli şi în final ca şi sumă 
totală încasată pe IVG. El se va regăsi din nou la nivelul IVG din anul 2016 şi 2017 însă 
este o perioadă de tranziţie. Această metodă de a compensa deficitul din impozitul pe 
salarii este o măsură tranzitorie, nu este o măsură definitivă pentru ani de zile de aici 
încolo.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri – 883.027,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 888.594,00 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 19 voturi pentru  şi 

6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la S. C. Salubritate 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. Salubritate Craiova 

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

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru  şi 
1 abţinere (Sirop). 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ 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 Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2017, 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.123/2017. 

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

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Poliţia Locală a 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 de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri  - 20.348,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 19.915,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 433,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli - 20.348,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 19.915,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 433.00 
mii lei), 

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

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

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

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

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

cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice 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. 
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Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- total venituri-9.185,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- total cheltuieli-9.185,00 mii lei (secţiunea de funcţionare), 

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

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

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

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

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

cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 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 Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri-95.767,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

93.758,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-96.414,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 94.405,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.009,00 
mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 

2018. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
La acest punct dezbatem taxele şi impozitele locale, adică ce vor plăti craiovenii în 

anul 2018 ca şi contribuţie la bugetul local. Eu vreau să adresez o întrebare. Pe ce v-aţi 
bazat sau cum aţi calculat când aţi propus dublarea taxei pentru clădiri nerezidenţiale? 
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Executivului adresez această întrebare. Deci dublăm o taxă. De la 0,2 devine 0,4%. Şi 
dacă aţi fi vrut să o măriţi, mi se pare exagerată această măsură şi vreau să întreba de 
unde a venit ideea şi până unde duce. Eu cred că loveşte tot în mediul de afaceri dacă ne 
referim la clădiri nerezidenţiale, că este vorba de un spaţiu, că este vorba de un spaţiu 
care ulterior este închiriat unui om de afaceri care aduce poate plus valoare comunităţii.  

Dl. Preşedinte: 
Aţi avut dezbaterea publică şi comisiile în care puteam să discutăm pe acest 

subiect.  Încercaţi să scurtaţi puţin intervenţia.  
Dl. Consilier Local Sirop: 
Voi scurta cât de mult se poate intervenţia, dar la câte aberaţii sunt în acest proiect 

nu ştiu cât se poate scurta. Şi sunt pe subiect. Adică aţi dublat o taxă. Hai să fim serioşi. 
Este punctul 11 unde se vede clar că am dublat o taxă. Mai aveţi o idee foarte interesantă. 
Se pare că, mai nou, Craiova este la nivelul Parisului, Barcelonei sau Romei din moment 
ce ne permitem, adică avem aşa, un aflux de turişti încât ne permitem să instituim o taxă 
pentru aceştia. Bineînţeles că mi se pare o idee halucinantă, de unde şi până unde să 
taxăm noi. Mi se pare nouă că avem atât atât de mulţi turişti, ni se pare că este bătaie pe 
oraşul nostru şi că are un potenţial turistic fantastic încât ne permitem să şi taxăm? Într-
adevăr, este 1% acea taxă, dar ca principiu nu este în regulă şi din nou loveşte în mediul 
de afaceri. De acord că taxa este plătită de către clientul final, de către turist.  Dar omul 
de afaceri trebuie să o încaseze şi după aceea trebuie să facă raportare lunară şi un 
decont. Din punctul meu de vedere este o idee foarte proastă şi v-aş solicita să renunţaţi 
la ea, pentru că, chiar dacă credeţi că oraşul nostru este unul cu potenţial turistic şi o să 
ziceţi că aceşti bani vor fi folosiţi pentru promovarea pe plan turistic a oraşului nostru, eu 
nu sunt de acord cu această idee pentru că nu sunt lămurit de ce este necesară, adică nu 
sunt convins că banii aceia vor fi cheltuiţi eficient. Drept urmare vom vota împotriva 
taxelor şi impozitelor locale propuse pentru anul 2018.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu aş vrea să vă întreb întrucât la anexa 2 din hotărârea consiliului local se 

prevede pentru o rulotă taxa de 0,25 lei/mp, asta înseamnă că cel care vinde într-o rulotă 
şi prestează servicii să ia cam 1,5 lei/zi în condiţiile în care la o masă dacă vinzi în piaţă 
sau oriunde este 12 lei, 9 lei, 20 lei, să ne spuneţi şi nouă unde putem să punem aceste 
rulote că sunt foarte mulţi interesaţi să pună rulote şi să plătească primăriei doar 1,5, 
maxim 2 lei/zi în condiţiile acestei taxe care este prevăzute pentru zona 0 şi unde se fac 
cererile pentru această taxă. Taxa pentru copertină la construcţii provizorii este 1,2 
lei/mp. Deci ca să băgăm rulote peste tot, să nu mai facem magazine şi să vindem toţi în 
rulote este foarte bine. Şi aş vrea să vă întreb de ce nu mărim taxa pentru terenurile 
agricole şi mărim taxa pentru aceste clădiri nerezidenţiale în condiţiile în care sunbtem 
un oraş în care persoanele fizice investesc şi iar lovim în aceste persoane care încearcă să 
facă ceva în oraşul nostru, să aducă impozite şi taxe şi noi tot în ei dăm. Nu înţeleg de ce 
trebuie să plătim din nou dublu la aceste clădiri. Vă mulţumesc frumos. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Nici eu nu voi fi de acord cu cele mai mari taxe şi impozite din istoria Craiovei, 

după părerea mea. Şi nu este o simplă frază, o să o simtă pe pielea lor. În special agenţii 
economici şi antreprenorii din Craiova. Anexa 2 limitează posibilitatea unor echipe de 
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fotbal să joace pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Propun modificarea acestei anexe în aşa 
fel încât să fie permis accesul acolo şi echipelor de categoriile 2, 3 şi 4 chiar. O echipă 
care aduce la stadion 5 mii de spectatori, poate să aducă şi 30 mii. Să nu ne temem de 
acest lucru, că sunt spectatori din Craiova, sunt craioveni, nu sunt periculoşi, dar nu 
trebuie să le limităm accesul acolo. 

Taxele de urgenţă, este o nouă invenţie. Eu aş dori scoaterea acestor taxe de 
urgenţă pentru că primăria este a craiovenilor. Sunt oameni din Craiova care vin o dată la 
3 ani sau poate la 10 ani în Craiova să obţină un document, o adeverinţă. Primăria este 
casa lor. De ce să plătească taxă de urgenţă la ei acasă? Taxa de urgenţă se pretează 
pentru cine ştie ce alte instituţii, în niciun caz pentru o primărie.  

Pentru clădirile nerezidenţiale.  
Dl. Preşedinte: 
De ce nu aţi venit cu amendamente în comisii?  
Dl. Consilier Local Florescu: 
A trecut vreodată ceva prin vreo comisie, dl. preşedinte? Să continuăm cu calm 

pentru că este vorba de taxele şi impozitele craiovenilor, un subiect foarte important. 
Rămăsesem la taxa pentru clădiri nerezidenţiale care se dublează. Este prea mult. Vă rog 
să gândiţi acest lucru şi să nu puneţi un bir atât de mare pe agenţii economici, pe 
antreprenori şi chiar şi pe persoanele fizice care închiriază spaţii. Facilităţile lipsesc din 
acest document. Eu cred că avem elevi, avem pensionari, persoane în vârstă care au făcut 
ceva pentru Craiova şi merită să beneficieze de nişte reduceri la intrarea în Water Park, 
spre exemplu, şi în alte locuri din administrarea Consiliului Local Municipal. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Am să fiu scurt deoarece colegii mei au cam spus ce avem de spus. Într-un cuvânt, 

dezastru. În acest proiect de hotărâre se vede de la o poştă că este făcut pe genunchi, nu 
este în interesul craiovenilor. Taxele de urgenţă despre care vorbea dl. Florescu, nu 
reflectă decât incapacitatea administrativă. Noi trebuie să folosim taxe de urgenţă pentru 
eliberarea unor acte de urbanism în condiţiile în care în alte oraşe se eliberează în 24 de 
ore on line, iar noi, dacă vrem să le eliberăm în câteva zile, cum ar fi normal să le 
eliberăm, trebuie să punem taxă de urgenţă. Taxa de căsătorii, apreciem că a scăzut, dar 
craiovenii noştri să dea un salariu minim ca să intre în această sală care, până la urmă, 
este primăria dânşilor, iarăşi este aberant. Totuşi nu pot să nu vă atrag atenţia că trebuie 
retras acest punct de pe ordinea de zi datorită anexei 3 şi anume taxele pentru evenimente 
fotbalistice. Sunt prevăzute pentru naţionale, liga I, Cupa Ligii, dar nu sunt prevăzute 
pentru Liga 2, Liga 3, Liga 4. Poate craiovenii noştri vor să vadă un meci de rugby. Dacă 
concetăţenii noştri vor să vadă un meci de Liga a II-a, noi trebuie să le facilităm acest 
lucru. Înţelegeţi în al 12-lea ceas că noi facem aici în interesul craiovenilor. Dacă 5 mii 
de craioveni vor o statuie cu Bill Clinton în centru, noi trebuie s-o facem. Când ne facem 
noi stadion acasă facem ce vrem. Deocamdată sunt foarte mulţi craioveni care vor să 
vadă şi alte evenimente fotbalistice pe stadionul craiovenilor, nu pe care le doriţi dvs. Vă 
mulţumesc frumos. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 21.12.2017                                                         18                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Dl. consilier Marian Vasile şi dl. consilier Florescu, mă refer la taxele de urgenţă. 
În ceea ce priveşte taxele de urgenţă pe care le-am băgat noi, să ştiţi că toate primăriile 
municipii reşedinţă de judeţ le au. În comparaţie cu măririle din ţară, noi le avem mai 
mici. Aceste taxe de urgenţă au venit în urma discuţiei, dacă vă aduceţi aminte dl. Vasile, 
cu dvs. O mare parte din taxele de urgenţă sunt la urbanism. După care am avut şi o serie 
de cetăţeni la audienţe, persoane fizice şi juridice care au cerut taxă de urgenţă. După 
cum aţi văzut, inclusiv termenul în care se eliberează s-a înjumătăţit la unele documente 
de la 30 de zile, împreună cu dl. primar le-am dus la 15 zile, iar taxele de urgenţă se duc 
la şi mai puţine zile, până la 3-5 zile. Dacă acum nu vă mai aduceţi aminte, este problema 
dvs. Eu am făcut împreună cu dl. primar şi cu ceilalţi colegi ceea ce ne-au cerut cetăţenii, 
inclusiv dvs. 

Dl. Primar Genoiu: 
Şi în taxe este o mutare totală a polilor. Văd că toate părerile dvs. sunt pur 

socialiste, iar măsurile noastre sunt liberale. Pentru că, vă spun un lucru. Este pentru a 
doua oară în 2017, prima dată a fost anul trecut în 2016, când s-a redus impozitul la 
persoanele juridice. Cota adiţională de 30% , anul trecut s-a făcut 23%, anul acesta s-a 
făcut 20%. Deci în doi ani a scăzut de la 30% la 20%. Ceea ce spuneţi dvs. cu clădirile 
nerezidenţiale pe persoană fizică s-a constatat o jonglerie a societăţilor comerciale în 
sensul că nu ţin clădirea de firmă pe firmă ci o trec pe persoană fizică pentru că am cota 
mai mică pe persoană fizică şi este normal să ajungi la echilibrarea lor pentru a ţine 
bunurile care sunt ale firmei pe firmă şi tocmai de asta am venit cu o reducere acolo 
pentru că acolo cota era de 20% , deci 1,3 plus 20% la persoane juridice, iar la persoane 
fizice de la 0,2 la 0,4. Haideţi să vedem 0,4 dublat faţă de 1,3 tot la persoană fizică eşti 
interesat să ţii sediul firmei, ceea ce nu este corect. 

Vis a vis de nivelul taxelor şi impozitelor locale vreau să vă spun că am discutat cu 
primarul de la Oradea şi care a avut cota de impozitare pe persoană fizică pentru că acolo 
este marea parte a încasărilor şi a sumelor mari, de 0,1% faţă de 0,08 cât este la Craiova 
de ani de zile, şi anul acesta a crescut-o pentru 2018 de la 0,1, la 0,12. Primarul de la 
Arad, şi fac referire la oraşe liberale, a crescut cota de impozitare de la 0,12, la 0,15, 
pentru că ceea ce au susţinut primarii liberali a fost următorul aspect: atâta timp cât este 
impozit pe o proprietate, nu poate fi considerată un bir sau o taxă greu de suportat pentru 
că este o taxă pe o proprietate şi se adresează oamenilor care au o oarecare stare socială 
şi o bunăstare. Deci din punctul acesta de vedere noi am rămas la 0,08 pentru că ne-am 
propus şi vă spun la ora asta şi să luaţi act de acest lucru, ne-am propus cum în anul 2017 
am avut o colectare cum v-am spus de la 140 la 157 şi vorbim de 17 milioane ceea ce 
înseamnă undeva spre 12-13%, poate chiar mai mult, nu pot să fac un calcul exact acum, 
ne-am propus aceeaşi creştere s-o ducem şi în 2018, adică mărirea bazei de impozitare nu 
creşterea impozitelor pe cap de locuitor şi suntem dintre puţinele oraşe la ora aceasta din 
ţară, cred că dacă nu mă înşel municipii capitale de judeţ, cred că printre puţinii care 
avem 0,08 pe proprietatea oamenilor pe persoană fizică şi suntem singurii care am redus 
impozitele în ultimii doi ani la persoane juridice. 

Taxele de urgenţă au cu totul şi cu totul alt caracter. Nu este obligatorie. Deci 
reţineţi un lucru, taxa de urgenţă nu este o taxă care să oblige pe cineva, dar dacă cineva 
are o problemă şi vrea s-o rezolve să n-o rezolve cu pile, s-o rezolve plătind taxa că de 
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fapt, asta este ideea. Iar pentru reducerea taxei în primărie pentru oficierea căsătoriilor, 
vreau să mulţumesc d-lui consilier Marian Vasile care mi-a dat această idee şi mi-a 
propus-o, de fapt este ideea dânsului şi mai mult decât atât, vreau să mulţumesc şi 
conducerii Direcţiei de Evidenţa Persoanelor care a găsit o soluţie pentru că una din 
marile probleme era faptul că există un singur registru care trebuia plimbat de la Casa 
Căsătoriilor la primărie de fiecare dată şi au găsit o posibilitate, s-au interesat, au vorbit 
la Bucureţti, au vorbit la Direcţia Judeţeană şi au găsit o posibilitate de a avea două 
registre, un registru la sediul primăriei, un registru la Casa Căsătoriilor, în aşa fel încât să 
se poată oficia în acelaşi timp în două locuri, ceea ce este extraordinar din acest punct. 
Dacă o să constatăm că această taxă este în continuare prea mare putem lucra la anul 
pentru ea. Una peste alta, vreau să vă spun că taxele locale în oraşul Craiova în 2018 nu 
au crescut.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
Dl. consilier Vasile a mai pus în discuţie şi un alt subiect, cel legat  de tarifele 

pentru utilizarea stadionului de fotbal. Nu aţi scos niciun cuvânt pe acest subiect. În 2012 
v-aţi folosit de tricoul echipei de fotbal pentru a câştiga alegerile şi acum faceţi epurări 
sportive.  

Dl. Primar Genoiu: 
Dl. Câplea, cred că pe mine nu mă încape niciun tricou de la echipa de fotbal şi nu 

m-aţi văzut niciodată îmbrăcat în tricoul echipei, aşa că, vă rog frumos. Faceţi referire la 
persoana dvs. eventual, dacă vă îmbrăcaţi în tricouri. Eu trebuie să-mi comand pe măsură 
tricourile.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
Eu v-am întrebat despre tariful pentru tuilizarea stadionului de fotbal. 
Dl. Primar Genoiu: 
Aţi făcut referire la un tricou. Nu m-am îmbrăcat niciodată în tricou.   
Dl. Consilier Local Sirop: 
V-am întrebat despre turism şi nu mi s-a răspuns. 
Dl. Primar Genoiu: 
Este normal să avem şi o taxă pe turism pentru că toate oraşele din ţară au. Una 

peste alta, taxa nu este înrobitoare şi nu este taxa care ne goneşte nouă turiştii din oraş, ba 
dimpotrivă, avem o creştere a turismului, iar noi aceste taxe pe care le încasăm pe turism 
trebuie să le alocăm dezvoltării turismului din Craiova în aşa fel încât am stabilit ca 
pentru anul 2018 să existe birou de turism, să existe un sediu al biroului de turism, să 
existe o colaborare cu toate firmele care fac agenţiile de turism şi turismul să fie 
dezvoltat foarte mult în Craiova. Nu există oraş municipiu de judeţ în ţară să nu fi avut 
această taxă. 

Dl. Preşedinte: 
Având în vedere că nu aţi venit cu amendamentele în comisii, nu le voi supune la 

vot, voi supune la vot proiectul în forma înaintată de către executiv. Cine este pentru? 
 

Capitolul I Impozite şi taxe locale 
 

Pentru anul 2018, se stabilesc impozitele şi taxele locale, după cum urmează: 
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Art.1.Nivelurile stabilite în sumă fixă sunt prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 
Art.2.Cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale  şi clădirile anexă, aflate  

în proprietatea persoanelor fizice,  se stabileşte la 0,08% asupra valorii impozabile 
a clădirii, calculată conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.3.Cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, se stabileşte la 0,4 % asupra valorii clădirii, calculată conform 
art.458 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.4.Pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice,a căror valoare nu a 

fost actualizată în ultimii 5 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate, conform 
art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.5.Cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale  utilizate în activităţi din 

domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabileşte la 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii.  

 
Art.6.Cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea 

persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, 
stabilite conform art.460 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.7.Cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 

proprietatea persoanelor juridice, se stabileşte la 1,3% asupra valorii impozabile a 
clădirii, stabilite conform art.460 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. 

 
Art.8.Cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, utilizate în 

activităţi din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor juridice, se 
stabileşte la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 
Art.9.Pentru clădirile deţinute sau utilizate de către persoanele juridice,a căror valoare nu 

a fost actualizată în ultimii 3 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile.  

 
Art.10.(1)Pentru anul 2018, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de 

impozitare sau sume fixe, se ajustează cu cote adiţionale, în conformitate cu 
art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel:  

 a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale a 
căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se 
ajustează prin aplicarea cotei  de 50%; 
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b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale a 
căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se 
ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 20 %; 
c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale sau    
nerezidenţiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 
d) impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art.470 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 
13%. 
(2) Criteriile de stabilire a cotelor adiţionale sunt următoarele: 
a) păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori în scopul 
asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale; 
b) asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru 
locuitorii municipiului Craiova; 
 

Art.11.  (1) Pentru anul 2018, se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru 
clădirile şi/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova. 

 (2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” sunt 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/2017 privind aprobarea criteriilor 
de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul 
municipiului Craiova şi a normelor de procedură instituite în acest sens. 

 
Art.12. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie 2018, se acordă o bonificaţie de 
10%. 

  
Art.13.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie 2018, se acordă o bonificaţie de 
10%. 

 
Art.14.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2018, se acordă o 
bonificaţie de 10%. 

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

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

sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii. 
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Art.18.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, este 
egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente. 

 
Art.19.Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 
Art.20.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 

construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

 
Art.21.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 

şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier. 

 
Art.22.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 

rulote ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 

 
Art.23.(1) Cota utilizată pentru stabilirea taxei pentru servicii  reclamă şi publicitate pe 

bază de contract, se stabileşte la 3%. 
  (2) Pentru anul 2018, taxa pentru servicii reclamă şi publicitate pe bază de 

contract se ajustează cu cota adiţională de 20%, în conformitate cu art.489 alin.(2) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.24.(1) În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 

operetă, concert filarmonică sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională, cota utilizată pentru stabilirea impozitului pe spectacole se 
stabileşte la 2%. 
(2) În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la alin.(1), se 
stabileşte cota de 5%.  
 

Art.25. Nivelurile taxelor locale sunt prevăzute în anexa nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.26. Pentru anul 2018, se instituie taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice ,,Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”, ca urmare a finalizării 
investiţiei ,,Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal ”, prevăzute în anexa 
nr.2, la punctele 24-38, iar procedura prin care au fost instituite este prezentată în 
anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.27. Nivelurile taxelor speciale instituite sunt prevăzute în anexa nr.4, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.28. Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile 

în care se pot institui este prezentat în anexa nr.5, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.29.(1) Se instituie taxa specială privind promovarea turistică a municipiului Craiova 

pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, 
care se încasează de către prestatorii prin intermediul cărora se realizează 
cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 
(2) Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată în conformitate cu 
alin. (1) la bugetul local al Municipiului Craiova . 
(3) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 1% din tariful de cazare 
pentru fiecare zi de sejur a turistului, exclusiv TVA. 
(4)  Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, 
lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa 
hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. 

 (5) Se aprobă regulamentul privind impunerea, încasarea şi utilizarea taxei 
hoteliere conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (6) Se aprobă formularul „Declaraţie de impunere pentru taxa hotelieră” în forma 
prevăzută în anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.30.(1) Se instituie taxele speciale pentru eliberarea de înscrisuri, adeverinţe, 

certificate, respectiv taxele pentru eliberarea în regim de urgenţă a acestora 
prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre la pct. 34-44, 46, 47,49-53, 55-67. 

 (2)Taxele speciale se plătesc anticipat, dovada plăţii se anexează la cerere şi se 
fac venit la bugetul local, la subcapitolul 36.02.06. „Taxe speciale”. 

 (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se 
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale 
respective.  

 (4) Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru eliberarea de 
înscrisuri, adeverinţe, certificate, respectiv taxele pentru eliberarea în regim de 
urgenţă a acestora, este prezentat în anexa nr.8, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.31. Zonarea teritoriului municipiului Craiova, în vederea determinării impozitului pe 

clădiri şi a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, este prevăzută 
în anexa nr.9, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.32. Zonele de atracţie comercială sunt prevăzute în anexa nr.10,parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Capitolul II Facilităţi fiscale pentru anul 2018 
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Art.33.(1)Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 

următoarele clădiri: 
3. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură 

sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 
alin.(1) lit.x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor 
folosite cu destinaţie economică; 
4. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

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

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

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
7. clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000 privind  retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public;  
8. clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 
republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 
interes public;  
9. clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 
10. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) 
dinLegeanr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri prevazute în anexele nr.11-18, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3)Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 
 

Art.34.Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de 
cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se 
aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

 
Art.35.(1)Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru 

următoarele terenuri: 
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
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b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public; 
c) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
e) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 
efectuării cercetărilor; 
f) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) 
din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
teren prevazute în anexele nr.19-24, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3)Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

 
Art.36.(1) Se acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

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

 

Capitolul III Dispoziţii finale 
 
Art.37.Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, existente în sold 

la 31.12.2017, potrivit art.266 alin.(5), (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Plafonul se 
aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

 
Art.38.Se aprobă plafonul de maxim 20 de lei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei 

fiscale principale şi la emiterea deciziei de impunere, potrivit art.96 din Legea 
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nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. În situaţia în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanţe 
fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanţe. 

 
Art.39.Se aprobă plafonul minim al creanţelor fiscale pentru care Direcţia Impozite şi 

Taxe are obligaţia de a publica pe pagina de internet lista debitorilor care 
înregistrează obligaţii restante,potrivit art.162 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,astfel: 
a) 100.000 lei în cazul persoanelor juridice; 
b) 5.000 lei în cazul persoanelor fizice. 

 
Art.40. (1)Se aprobă criteriile de selecţie a contribuabililor, începând cu 1 ianuarie 2018, 

potrivit art.38 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: 
1. Contribuabili mari sunt cei care îndeplinesc una din urmatoarele condiţii: 
a) Valoarea obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local pentru anul precedent este 
mai mare de 100.000 lei; 
b) Numarul bunurilor înregistrate în evidenţa fiscală la 31 decembrie a anului 
precedent este mai mare de 20; 
 
2. Contribuabili mijlocii sunt cei care îndeplinesc una din următoarele condiţii: 
α) Valoarea obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local pentru anul precedent este 
cuprinsă 10.000-100.000 lei; 
β) Numarul bunurilor înregistrate în evidenta fiscala la 31 decembrie a anului 
precedent este cuprins între 10 şi 20; 
 
3. Contribuabilii care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus sunt consideraţi 
contribuabili mici. 
(2) Lista contribuabililor mari şi mijlocii se va publica pe pagina de internet a 
Primăriei municipiului Craiova. 

 
Art.41.Anexele 1-24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.42. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018. 
 
Art.43.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică, Direcţia de Evidenţa a Persoanelor, Direcţia Impozite şi 
Taxe, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Elaborare si 
Implementare Proiecte, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, 
Direcţia Baze Sportive şi Agrement şi Direcţia Relaţii Publice şi Management 
Documente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor 

publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu sunt de acord nici cu aceste taxe care s-au băgat, nu se poate să iei taxă pentru 

ocuparea domeniului public pentru vânzarea de produse sezoniere, varză sau pepeni în 
containere care înseamnă 3 mp – 36 de lei pe zi. Trebuie să vinzi în jur de 600 kg pe zi ca 
săplăteşti numai taxa, nu mai vorbesc să bei ceva sau să mănânci ceva acolo că stai o zi 
întreagă. 36 de lei înseamnă foarte mult în condiţiile în care nu putem să parcăm maşinile 
acolo şi să-şi care oamenii să vină să care mereu la măsuţa la care vând pentru că şi acolo 
este 20 de lei şi mai stau şi blochează un loc şi nu au loc craiovenii ca să vină şi 
problema pe care o mai am este că nu se poate în piaţa din Brazda lui Novac unde s-a 
băgat taxă pentru intrare la toaletă 1 leu şi bătrânele care mă văd îmi spun că nu pot să 
plătească 1 leu dacă merg de 5 ori pentru că nicio instituţie a primăriei, cei care lucrează 
acolo sau plătesc taxe, nu se poate să le luaţi un leu aici, că n-am văzut niciun automat în 
care băgaţi ca să intre cineva la toalete. Vreau să luaţi măsuri că această taxă pentru piaţa 
din Brazdă, pentru cei care sunt acolo să nu plătească. Vă mulţumesc frumos. 

Dl. Administrator Public Manda: 
Bună ziua, vă spun şi eu. La mulţi ani! În primul rând nu ştiu cum se face. Măsurile, 

am înţeles de la dl. primar că sunt de stânga, matematica nu ştiu cum o aveţi, doar că 600 
kg de pepeni nu pot să facă niciodată 36 de lei oricât i-am înmulţi. Şi nici de varză. Eu 
am făcut Ştiinţe Juridice, dar la matematică, măcar asta primară, mă mai pricep. 
Difer5enţa ca să înţeleagă şi cei care sunt în sală, este vorba de doi lei în plus. Dacă am 
ajuns să fie această problemă şi această mare dezbatere pentru doi lei în plus, diferenţa pe 
care aţi sesizat-o dvs. se datorează faptului că spre deosebire de proiectul consiliului 
local vechi unde era preţul pe boxă, 8 lei x 3 m = 24 lei, acum se face preţul pe loc care 
înseamnă pe lângă boxă şi acea masă pentru expunere şi de asta creşte acest preţ de doi 
lei. Această măsură este luată în primul rând pentru a descuraja persoanele să vândă în 
acele locuri pentru că vorbim de vânzarea în afara halei centrale tocmai datorită faptului 
că atunci când cetăţenii Craiovei se duc în Piaţa Centrală să facă cumpărături, pe stradă, 
pe aleile de acolo există varză, există pepeni şi atunci nu putem să facem un comerţ de 
calitate. În acelaşi timp, vă spun că pentru persoanele de care spuneţi dvs. adică 
producătorii, există variante pentru piaţa de gros care la ora actuală se află în Piaţa 
Chiriac şi se va muta în Târgul de săptămână unde este undeva la 18 lei pe zi 
posibilitatea să vândă. Deci această măsură este luată pentru a descuraja acest comerţ 
nepropice în pieţele din municipiul Craiova.  

Dl. Primar Genoiu: 
Vreau să-i pun o întrebare directorului de la Administraţia Pieţelor. La toaletele din 

Piaţa Centrală există om permanent? Se face curat în permanenţă? Atunci este bine să 
menţineţi asta. Decât să avem toalete în care să nu plătească nimeni nimic şi după 5 
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minute să nu mai intre nimeni, eu prefer să fie o toaletă curată de dimineaţa până seara 
aşa cum o găsiţi dimineaţa la ora 6 aşa să fie şi seara la ora 18 când se închide piaţa. 
Omul ca să păstreze curăţenie trebuie să conştientizeze. Nu am văzut toaletă fără taxă 
nicăieri în lumea asta. Nu poate să stea cineva neplătit fără să facă curăţenie.  

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

Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 1 ianuarie 2018. 

Art.2. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.333/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului social „Solidaritate”, 
destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social 
din municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului 
de excluziune socială. 
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 Programul social „SOLIDARITATE”, destinat sprijinirii persoanelor 

singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, în 
vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. 

Art.2. Programul social „SOLIDARITATE” constă în acordarea, începând cu anul 2018, 
a beneficiilor de asistenţă socială,  sub forma tichetelor sociale, în valoare de 30 
lei, în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor 
alcoolice şi ţigărilor), pentru următoarele categorii de persoane care au domiciliul 
sau reşedinţa în municipiului Craiova: 

a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate; 
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea 

unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, 
după caz, din pensii şi indemnizaţii cumulate sunt până la 520 lei/lună, inclusiv; 

d) persoanele beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani. 
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Art.3. Se aprobă acordarea beneficiilor sociale prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, 
de două ori pe an, respectiv cu ocazia Sărbătorii Paştelui şi Sărbătorii 
Crăciunului. 

Art.4. Se aprobă procedura de acordare a tichetelor sociale persoanelor singure/familiilor 
aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, în vederea achiziţionării de 
produse alimentare pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de 
excluziune socială, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Finanţarea programului social prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face din 
bugetul local, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

Art.6. Începând cu data de 01.01.2018, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.786/2013 şi nr. 41/2017. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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.  

 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului pentru Copii şi 

Tineret „Colibri” Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Aşa cum consilierii PNL nu au fost de acord nici cu organigrama care a fost făcută 

de un director interimar, după cum ştiţi, dl. Mihai Ungureanu a câştigat procesul prin 
destituirea lui, care a fost din director artistic, şi nu s-a întors pe post că nu a vrut să 
lucreze cu asemenea oameni care au numai nereguli, nici nu avem cum să votăm noi 
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acum regulamentul de organizare a Filarmonicii, regulamentul care este pe anul 2017, în 
condiţiile în care suntem în decembrie 2017. Nu putem vota un regulament la sfârşitul 
anului ce l-am început în ianuarie 2017. În fiecare an la această Filarmonică, noi votăm 
în decembrie ceea ce se face tot anul  să acoperim toate neregulile care sunt acolo. Şi 
vreau să întreb dacă la Filarmonică se ia un leu celor care intră acolo să se ducă la 
toaletă.  

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Am discutat şi ieri în comisie, regulamentele acestea sunt transpuneri în practică ale 

legilor şi ordonanţelor de guvern care reglementează funcţionarea instituţiilor de cultură. 
Dacă ni-l propune pe 20 decembrie intră în vigoare astăzi şi rămâne în vigoare până la 
noul regulament. Spuneţi-mi şi mie o neregulă pe care noi am votat-o aici. Aici, în 
consiliul local, aţi spus că noi votăm nereguli.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
S-au dat afară în urma organigramei 2 persoane, d-na Nedelcu Mihaela şi d-na Iulia 

Negrea. Au fost date afară şi vi se pare corect să se dea doi oameni afară acum pentru că 
s-au opus la neregulile şi furăciunile care au avut loc acolo? Dl. director de acum nu ştie 
despre ce este vorba şi a fost până acum. 

Dl. Director Zamfir: 
D-na Negrea şi-a dat demisia luna trecută. I s-a oferit un post de supraveghetor de 

sală şi a refuzat. Privind organigrama nouă, impune să se aplice un nou regulament de 
organizare şi funcţionare întrucât din 2007 instituţia nu a avut nicio modificare la 
regulament. Totul trebuie să intre începând cu 1 ianuarie în vigoare. 

Dl. Primar Genoiu: 
Eu v-aş propune un lucru. Haideţi să nu transformăm şedinţa dinainte de sărbători în 

circ. Încheiem un an cu bune, cu rele şi v-aş propune să nu o transformăm într-o şedinţă 
urâtă. D-na consilier, la Filarmonică, cine intră în sala aia a plătit un bilet. În Piaţa 
Centrală intră de 10 ori mai mulţi vizitatori decât cei de la mese. Mai mult decât atât, 
vreau să spun un lucru şi cu ocazia asta îi atrag atenţia şi d-lui director. Datorită faptului 
că nu există un om care să vegheze în permanenţă, eu la Filarmonică am intrat o dată în 
toaletele de acolo şi nu mai intru câte zile oi avea până nu se introduce acelaşi regim ca 
la pieţe. Să fie o persoană care să întreţină în permanenţă curăţenia. Acum dvs. optaţi: 
vreţi să fim civilizaţi şi să trăim exact ca în Europa când mergem în vacanţe sau vreţi să 
rămânem acolo unde am fost?  

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

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.216/2007. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale destinate închirierii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, modificată şi completată, prin excluderea 
locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Motru, nr.23, bl.2, sc.2, ap.1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 4 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Chiria lunară aferentă inchirirerii locuinţelor prevăzute la art.2 din prezenta 
hotărâre, se stabileşte conform anexei care face parte integrantă 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  Direcţia Economico-Financiară  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.3, ap.2. 
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.3, ap.2, către Suru Zoe Magdalena, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.159263/04.10.2014. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 69169,06 lei, avandu-se în vedere valoarea 
de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 72/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 12,29 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.2, 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 
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 Suru Zoe Magdalena vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe. 
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. 
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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.  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, de către municipiul Craiova, a unui 

teren situat pe raza oraşului Tismana. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, pe o 

perioadă de 16 ani, a terenului în suprafaţă de 37239 mp., aferent Staţiei de 
Captare Izvarna, identificat conform CF nr.37179, CF nr.37175 şi CF nr.37178, 
în vederea derulării Proiectului ,,Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei 
de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din jud. Dolj, în perioada 2014-
2020”. 

   Art.2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare, în vederea stabilirii nivelului 
redevenţei, pentru terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre şi va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să efectueze toate procedurile 
necesare în vederea concesionării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, iar contractul de concesiune va fi supus ulterior aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

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

nr.815/06.01.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ciobanu 
Daniela. 
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, prin denunţare unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.815/06.01.2014, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual dr. Ciobanu Daniela, având ca obiect exploatarea spaţiului în suprafaţă 
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de 25,52 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A 
(Micropoliclinica Craioviţa Nouă), începând cu 20.01.2018. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
încetare a contractului de concesiune nr.815/06.01.2014. 

Art.3.  Cu aceeaşi dată, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.804/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinetul Medical 
Individual dr.Ciobanu Daniela 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 cesiunea contractului de concesiune nr.35715/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Zbârcea Med 
S.R.L., către S.C.Grant Med Consulting S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.35715/17.05.2006 încheiat  între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Zbârcea Med S.R.L., reprezentată 
legal prin asociat unic  Zbârcea Silvia, către S.C. Grant Med Consulting S.R.L., 
reprezentată legal de asociat unic şi administrator, Grăunţanu Simona - Claudia, 
medic primar medicină de familie. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Zbârcea Med S.R.L. şi 
S.C. Grant Med Consulting 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 modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi 

nr.161/1998, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, 
str.Nicolaescu Plopşor, nr.2A şi str. Olteţ, nr.4. 
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 contractului de concesiune nr.7/1992 încheiat între 

Municipiul Craiova şi  S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., având ca 
obiect terenul în suprafaţă de 450 mp,  situat în municipiul Craiova, str. 
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Nicolaescu Plopşor, nr.2A,  în sensul schimbării părţii contractante S.C. BCR 
Real Estate Management S.R.L., cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 

 Art.2.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.161/1998 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 407,51 mp,  situat în municipiul Craiova, str. Olteţ, nr.4, în 
sensul schimbării părţii contractante S.C. BCR Real Estate Management S.R.L., 
cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de   
modificare a contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998. 

 Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile   Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/1992, nr.198/1997 şi 
nr.94/2012. 

   Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter, ap.1. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

       În afară de spaţiile acestea, se mai scot şi alte spaţii la vânzare, întrucât cei din 
Brazdă, de la Simplon m-au întrebat dacă se scot şi acelea la vânzare. Vă mulţumesc. 
       Dl. Primar Genoiu: 
       Da, se scot. 
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare prevăzut în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în 
vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete 
medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, 
parter, ap.1, în cuantum de 2.124,00 lei/mp., echivalent a 464,00 euro/mp.(nu 
include TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

voturi.  
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24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter, ap.2. 
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 însuşirea raportului de evaluare prevăzut în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în 
vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete 
medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, 
parter, ap.2, în cuantum de 2.124,00 lei/mp., echivalent a 464,00 euro/mp.(nu 
include TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

voturi.  
 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 

concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în str. C.Nicolaescu Plopşor, nr.2A. 
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 Studiul de Oportunitate, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o 
perioadă de 10 ani, a spaţiului 2 care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, cu suprafaţa utilă de 46,09 mp. şi ½ din accesul cu suprafaţa utilă de 
10,27 mp, situat în str. C.Nicolaescu Plopşor, nr.2A, bloc 49, parter, identificat în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Raportul de evaluare privind stabilirea cuantumului redevenţei minime de la care 
va fi pornită licitaţia, caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire, pentru spaţiul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi supuse spre aprobarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la 

concesionarea prin licitaţie publică, a hotelului şi restaurantului care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului 
Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Am ridicat problema şi în comisie aşa că nu mai este nicio problemă. Durata de 

concesionare de 15 ani mi se pare mult prea mare în condiţiile în care noi prevedem că în 
cazul în care lucrurile decurg ok adică sunt investiţii şi totul merge bine, să poată să se 
facă prelungirea în aşa fel încât concesionarul să nu aibă de suportat pierderi. Dar să 
concesionăm pe 15 ani din capul locului aşa, mie mi se pare prea mult. În felul acesta 
niciun alt consiliu viitor nu va mai putea interveni pe durata de concesionare.  

Dl. Director Gâlea: 
Discutăm de concesionarea unor spaţii din incinta stadionului de fotbal. Este vorba 

de hotelul şi restaurantul prevăzute din incinta stadionului. Acolo mai sunt nişte 
investiţii, finisaje şi dotări destul de mari de făcut. Perioada de 15 ani nu poate fi 
prelungită decât cu şapte ani şi jumătate discutând de concesiune, astfel că nu poate fi 
prelungit ca şi la contractele de închiriere o perioadă mai multă de timp, am gândit astfel 
încât orice societate care ar veni să concesioneze aceste spaţii, să aibă timp să-şi 
recupereze investiţia şi să nu avem surpriza să nu avem ofertanţi. Sunt investiţii destul de 
mari de făcut acolo. 

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

Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică, pe 
o perioadă de 15 ani, a hotelului şi restaurantului care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion 
de Fotbal”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 15 ani, a bunurilor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Caietul de sarcini, documentaţia de atribuire şi raportul de evaluare privind 
stabilirea cuantumului redevenţei minime, necesare organizării procedurii de 
concesionare prin licitaţie publică, vor fi supuse aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
7 voturi împotrivă (Mănescu, Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Am votat împotrivă deoarece considerăm că durata este mult prea mare.  
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27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

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

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

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova, a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova şi nr.147/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

domeniului public al  municipiului Craiova.    
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
- se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din  prezenta hotărâre; 
-  se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
- trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a 
bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

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

voturi.  
 
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în 

vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural-Casa 
Rusanescu (Casa Căsătoriilor). 
Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Punctul a suportat modificări în sensul că indicatorii tehnico-economici au fost 

modificaţi ca efect al modificării devizului general cu suma de 9.998,57 lei reprezentând 
cheltuieli pentru informare şi publicitate şi cu suma de 1.846.338,55 lei reprezentând 
dotări. Ca urmare a acestor modificări, se modifică şi cheltuielile diverse şi neprevăzute 
cu 369.267,71 lei.  

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

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural – Casa Rusănescu(Casa Casătoriilor)”, în vederea depunerii 
cererii de finanţare, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei             9.336.434,63  lei (fără TVA 19%), respectiv 

11.100.418,51 (inclusiv TVA) 
           din care construcţii+montaj (C+M)    4.573.541,34 lei (fără TVA 19%), 

respectiv 5.442.514,19 lei (inclusiv 19%)                 
        2. Durata de realizare a investiţiei:       24 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  AC corp =384,00 mp. 
        -  ADC corp =768,00 mp. 

           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
30. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor în 

Depozitul Ecologic Mofleni, începând cu data de 01.01.2018. 
Dl. Consilier Local Diaconu: 
Aşa cum am spus şi la începutul şedinţei, am solicitat retragerea de pe ordinea de zi 

a acestui punct. Nu este normal ca acum în prag de sărbători, să mărim tariful cetăţenilor 
pentru gunoi şi aş vrea să-i amintesc d-lui primar că înainte de alegerile din iunie, am fost 
sunaţi fiecare consilier în parte şi ne-a solicitat să facem front comun să nu cumva să 
mărească tariful la gunoi. Să înţeleg că acum nu mai este campanie electorală? Dvs. şi 
maşinăria de vot aţi trecut foarte uşor peste acest punct de pe ordinea de zi. Noi o să 
votăm împotriva acelui punct.  

Dl. Primar Genoiu: 
Eu cred că sunteţi într-o eroare totală pentru că dacă v-a sunat cineva, faceţi referire 

la cine v-a sunat. Eu personal? Aveţi mare grijă la ce afirmaţii faceţi. Eu nu cred că v-am 
sunat, nici nu vă am numărul de telefon şi dacă mă gândesc bine, nici nu prea ştiu în 
afară de nume, nici prenumele. Mai mult decât atât, dacă vă aduceţi aminte, anul trecut în 
luna decembrie, pe data de 30 decembrie, v-am povestit că am fost somaţi scris de 
societatea Eco Sud că începând cu 31 se închide groapa de gunoi datorită nerăspunsului 
lor la solicitarea de majorare a preţului. Făcuseră o solicitare de majorare a preţului pe 
undeva prin luna iulie august. Şi a trebuit să avem o rundă de negocieri în ajun de 
revelion ca să nu se închidă această groapă. A fost primul moment în care eu personal, 
am aflat de societatea Eco Sud şi de groapa de gunoi. Din momentul acela am intrat să 
văd despre ce majorare şi ce solicitare a făcut Eco Sud şi am constatat că tariful Eco Sud-
ului a fost modificat de fiecare dată pe o simplă solicitare a lor. Inclusiv ultima dată sub 
conducerea Partidului Democrat s-a făcut ultima majorare, iar la acea majorare eu 
personal nu am găsit la Direcţia Economică, la Direcţia de Servicii Publice nicio 
fundamentare. Ceea ce am transmis din ianuarie 2017 Eco Sud-ului a fost următorul 
lucru: dacă vreodată mai solicită o majorare de tarif, ea trebuie să fie fundamentată, ştie 
toată lumea ce înseamnă şi mai ales cei care lucraţi în mediul privat, o calculaţie de preţ, 
iar în administraţie calculaţia de preţ trebuie să fie bazată pe Legea 109. Din momentul 
acela au fost trimise zeci de fundamentări inclusiv probabil în luna iunie când toate au 
fost defecte, au fost neconforme cu modelul din Legea 109. Mai mult decât atât, dacă vă 
aduceţi aminte, şi acum câtva timp am avut pe ordinea de zi acea majorare de preţ care, 
la fel, am respins-o, de fapt, nu am respins-o, am amânat-o, până când se va angaja o 
societate, o să-l rog pe directorul de la servicii Publice să vă spună dacă s-a angajat acea 
societate să verifice planul pe care l-au pus la dispoziţie de închiderea depozitului. Nici 
una din fundamentări nu a parcurs aceste etape. Vă mai atrag atenţia asupra unui lucru că 
a existat un proces între Primăria Craiova şi SC Eco Sud, închis la Curtea de Apel 
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Bucureşti, pe care dl. Secretar de astăzi, dl. Pîrvu Nelu l-a câştigat cu o singură 
observaţie: instanţa ne-a acuzat de pasivitate. A fost singura observaţie care a fost atrasă 
primăriei. Ce înseamnă pasivitate? A înainta Consiliului Local să delibereze. În 
momentul în care Direcţia Economică, Direcţia Servicii Publice înaintează un material în 
care transmit faptul că fundamentarea este corectă, este făcută pe Legea 109 pe motive de 
creştere a salariului minim începând de la nu ştiu ce ultim salariu aveau ei acolo prins şi 
până la cel dinnziua de azi, creşterea preţului la carburanţi începând de la ultimul preţ pe 
care îl aveau ei acolo la carburanţi şi până la preţurile din ziua de azi, şi promovează, 
executivul este obligat să nu stea în pasivitate. De aici încolo faţă de această 
fundamentare şi oportunitate este dreptul dvs. să hotărâţi dacă votaţi pentru sau nu. Eu nu 
pot să-mi permit, atâta timp cât am şi o sesizare a instanţei, să fiu pasiv. Mai mult decât 
atât, ca să lămurim lucrurile, l-aş ruga pe directorul Alin Glăvan să ne spună ce înseamnă 
majorarea pe care au fundamentat-o ei în tariful cetăţeanului. De la cât la cât va trebui să 
crească tariful pe cap de locuitor.  

Dl. Director Glăvan: 
Preţul la persoanele fizice va creşte de la 7,85 la 8,19 lei. Va fi o creştere de 0,34 lei. 

La persoanele juridice creşterea va fi de 3,4 lei /mc. Procentual înseamnă o creştere de 
4%. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Vroiam să intervin în dezbatere să vă atrag atenţia că a ridicat şi dl. Florescu mâna 

înainte. Într-adevăr, creşterile par nesemnificative, dar se adună şi până la urmă este 
vorba de atitudinea generală, de măriri de taxe şi impozite noi, creşteri de tarife, creşteri 
de preţuri, aşa întâmpinăm anul 2018 şi din păcate nu este într-un ton foarte optimist. Vă 
rog să-i daţi cuvântul şi d-lui Florescu. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu am studiat contractul cu Eco Sud, a propos de fundamentare şi nu am găsit 

niciunde în contract faptul că noi, Primăria Craiova şi Consiliul Local trebuie să susţinem 
investiţiile făcute de Eco Sud pentru că a mai achiziţionat nu ştiu ce utilaje. Poate sunt 
acte adiţionale la contract pe care nu le cunosc şi din acest motiv solicit toate actele 
adiţionale la contractul cu Eco Sud să-mi fie aduse la cunoştinţă sau format scris pentru a 
vota în cunoştinţă de cauză şi într-adevăr, fundamentat că tot s-a adus aici în discuţie şi 
este perfect adevărat, nu putem să facem o majorare de tarif fără o fundamentare. 

Dl. Director Glăvan: 
Aşa cum v-am explicat şi în comisie, împreună cu contractul nr. 17/2002 între 

Consiliul Local şi Eco Sud, sunt şi acte normative în vigoare respectiv HG 349/2005 şi 
Ordinul 109/2007 al Preşedintelui ANRSC care ne precizează faptul că toate cheltuielile 
efectuate în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie recuperate prin tarif. Este art. 15 din 
Ordinul preşedintelui ANRSC 109/2007 şi art. 10 din HG 349/2005. 

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

Art.1.  Se aprobă majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor în Depozitul Ecologic 
Mofleni, la 19,27 euro/tonă, fără TVA, începând cu data de 01.01.2018, potrivit 
structurii elementelor de cheltuieli, având ca perioadă de referinţă cheltuielile 
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înregistrate în evidenţa contabilă, pentru perioada octombrie 2016-septembrie 
2017. 

Art.2.  Se aprobă încheierea actului adiţional nr.6 la contractul de asociere nr.17/2002, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. ECO SUD S.A., 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova,prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. ECO SUD S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., pentru municipiul Craiova, aferent activelor date în 
administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare, pentru anul 2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vom vota împotriva aprobării acestui plan de investiţii deoarece considerăm 

costurile estimate ca fiind exagerate, cel puţin dublul preţului pieţei. Vă mulţumim 
frumos.  

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

Art.l.  Se aprobă Planul de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru 
municipiul Craiova, aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2018, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
32. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 

al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală 
Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 15.01.2018 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Avem o şedinţă destul de tristă în preajma sărbătorilor. Măriri de taxe, utilităţi. 

Acum prin acest punct de pe ordinea de zi, trebuie să mărim indemnizaţia membrilor 
consiliului de administraţie la Compania de Apă, de parcă nu ar avea destul. Reţineţi 
faptul că din 2012 de când aţi preluat primăria, au crescut de aproape 100 de ori aceste 
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indemnizaţii. În 2008-2012 membrii consiliului de administraţie aveau 35 lei/lună şi 
acum au 3000 lei. Ni se cere să acceptăm majorarea memrilor consiliului de administraţie 
la Compania de Apă nu pe performanţă ci datorită faptului că s-au majorat contribuţiile 
la stat, astfel încât după ce aţi aprobat 2400 lei acum se transformă în 2900 lei, respectiv 
2900 lei se transformă în 3600 lei, adică Guvernul, prin doamna ministru măreşte aceste 
contribuţii, iar membrii consiliului de administraţie spun că nu vor să li se micşoreze 
salariul, ci să le plătească craiovenii contribuţiile mărite de PSD. Nu este normal, este 
ruşine. Nu votăm acest punct de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
V-aş ruga foarte mult, domnilor li se explică în toate comisiile acelaşi lucru şi 

întreabă şi în plen. Chiar trebuie să ascultăm aceleaşi explicaţii de fiecare dată de câte ori 
ne întâlnim cu ei? Dacă nu înţeleg, nu înţeleg, asta este, mergem mai departe.  

Dl. Primar Genoiu: 
Nu este nicio majorare de salariu, este vorba de întoarcerea contribuţiei de la 

angajator la angajat. Este absolut normal să se întâmple lucrul ăsta peste tot. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Şi cresc cu 500 lei respectiv 700 lei. Dl. primar zice că nu cresc salariile. 
Dl. Primar Genoiu: 
Sunt reţinerile la sursă pe care le plăteşte angajatul. Ştiţi foarte bine că din salariul 

net pe care îl primeşte orice salariat din ţara asta, există o cotă de contribuţii care sunt 
prinse între brutul şi netul lui şi pe care le plăteşte angajatul şi o cotă de contribuţii pe 
care le plăteşte angajatorul. Toate cele de la angajator se duc la angajat, deci practic nu 
este o creştere. Angajatorul, cine plăteşte, Compania de Apă în speţă, plăteşte aceeaşi 
sumă, diferenţele sunt nesemnificative, numai că nu mai sunt în sarcina angajatorului, 
sunt în sarcina angajatului. Este, dacă vreţi, legislaţia americană. În Statele Unite, dacă te 
duci şi te angajezi, ai stabilit 10 dolari ora, 10 dolari îţi dă în mână, nimeni nu-ţi plăteşte 
nimic. Vrei să te duci să-ţi plăteşti pensie, şomaj, sănătate, bine, nu, salut, sunt banii tăi. 
Asta se întâmplă, ţi se dau banii să-i plăteşti. Atât că reţinerile la sursă rămân în sarcina 
angajatorului. Asta este diferenţa faţă de legislaţia americană. Şi de aici încolo trageţi 
concluzia. Dacă este o parte să fie rea, este că angajatorul se încarcă cu o răspundere care 
la un moment dat în Codul Penal apare ca o infracţiune. Asta este marea problemă. 
Restul nu sunt niciun fel de creşteri de cheltuieli, nici de creşteri de salarii. 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Este vorba de faptul că Ordonanţa 90 crează posibilitatea ca administratorii să 

beneficieze de recalculare. Noi nu majorăm ci doar recalculăm astfel încât administratorii 
pe care noi i-am numit la această societate să aibă acelaşi net aşa cum am votat prin 
contractul de mandat. Trebuie să ştim faptul că aceşti administratori au o răspundere pe 
fonduri europene şi pe întreaga activitate diferită de toţi ceilalţi administratori de la 
celelalte societăţi. Şi ăsta este argumentul pentru care noi astăzi nu facem altceva decât 
aliniem cu această prevedere legală. 

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

 Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Cristina Mădălina Creţu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
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Acţionarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 15.01.2018, ora 13.00, 
aprobarea recalculării remuneraţiei brute lunare a administratorilor S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., în conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotătâre. 

  Art.2.Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
semneze actul adiţional de modificare a prevederilor art. 16 alin. 1 din contractul 
de mandat cu privire la indemnizaţia fixă. 

Art.3.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.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, 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 19 voturi pentru şi 

6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.93/2017 referitoare la contractul de mandat al 
membrilor Consiliului de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 modificareaa prevederilor art.9 alin.1 din contractul de mandat al 

membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, care va avea următorul 
conţinut: 

             „Art.9.(1) Pentru activitatea desfăşurată de mandatar în temeiul prezentului 
contract, acesta va primi o remuneraţie compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară, 
în suma de 2737 lei brut, stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna 
anterioară şi o componentă variabilă, sub forma unei sume anuale egală cu 
procentul atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă aprobaţi în 
contractul de mandate, calculată la 6 indemnizaţii fixe lunare pentru îndeplinirea 
100% a indicatorilor de performanţă.”        

Art.2. Se aprobă actul adiţional nr.2 de modificare a contractului de mandat al 
membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ  Craiova, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017 şi nr.417/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică clădire Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Instalaţie electrică clădire  Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei: 284604.24 lei (fără TVA), respectiv 

338679.04 lei (cu TVA)  
           din care construcţii+montaj (C+M)    86004.24 lei (fără TVA), respectiv              

102345.04 lei (cu TVA)  
        2. Durata de realizare a investiţiei        30 de zile                          

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Conectare generator clădire Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Conectare generator clădire” – Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a lucrărilor: 43.977,59 lei(fără TVA), respectiv 

52.333,33 lei (cu TVA)  
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           din care construcţii+montaj (C+M)    12.777,59 lei(fără TVA), respectiv              
15.205,33 lei (cu TVA)  

        2. Durata de realizare a investiţiei        5 zile,                          
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apă, 
de tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu”. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete): 
Purcarului, Popova, Jianu”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
            I. pentru FÂNTÂNA POPOVA 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 214,281 mii lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                      144,869 mii lei 
                      (inclusiv TVA)   
        2. Durata de realizare a investiţiei:               3 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  suprafaţă teren: 590 mp. 
        -  suprafaţă construită: 15 mp. 
        -  suprafaţă construită desfăşurată: 15 mp. 
 
       II. pentru FÂNTÂNA JIANU 

 1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 176,765 mii lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                      124,670 mii lei 
                      (inclusiv TVA)   
        2. Durata de realizare a investiţiei:               3 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  suprafaţă teren: 200 mp. 
        -  suprafaţă construită: 13.10 mp. 
        -  suprafaţă construită desfăşurată: 13.10 mp. 
 
       III. pentru FÂNTÂNA PURCARULUI 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 141,531 mii lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                      100,196 mii lei 
                      (inclusiv TVA)   
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        2. Durata de realizare a investiţiei:               3 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  suprafaţă teren: 51,00 mp. 
        -  suprafaţă construită: 9,48 mp. 
        -  suprafaţă construită desfăşurată: 9,48 mp. 
                prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică la Clădirea Secţia 
Clinică Psihiatrie II”-Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Instalaţie electrică la Clădirea Secţia Clinică Psihiatrie II” – Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – varianta I, având următorii indicatori tehnico 
– economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 185.574,79 lei  

           din care construcţii+montaj (C+M)     54.788,90 lei 
                      (inclusiv TVA)   
        2. Durata de realizare a investiţiei:               1 lună 

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Godinel).  
 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială 
„Gheorghe Ţiţeica” 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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construcţie sală 

de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova-varianta I, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 2.588.171,46 lei  

           din care construcţii+montaj (C+M)                       1.883.197,61 lei 
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                       (inclusiv TVA)  
        2. Durata de realizare a investiţiei                          24 luni      
        3. Capacităţi: 
            Ac=Adc=604,94 mp. 
            Volumul = 2.919,16 mc.    
            Înălţimea liberă este cuprinsă de 3,0 la anexe şi 6,0 m la sala de sport,             

             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  
 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 

la construirea unui atelier auto parter, în municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, 
nr.11C. 
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Datorită faptului că nu mi-aţi dat dreptul la replică atunci când dl. viceprimar 
Bărăgan a spus că cetăţenii vor taxe de urgenţă şi că termenele s-au înjumătăţit, vreau să 
atrag atenţia dacă v-aţi uitat pe aceste PUD-uri care sunt pe ordinea de zi, dacă vă uitaţi, 
unele sunt depuse de acum 3 ani de zile, iar altele acum 1 an. Înţeleg că s-au înjumătăţit, 
înţeleg că pe vremea d-nei Olguţa erau 6 ani sau 5 ani, deşi dacă îmi aduc aminte PUZ-ul 
de la noul mall care se va construi acum, a mers ceas. Inclusiv în ajunul Crăciunului s-au 
eliberat acte pentru acest PUZ, iar alţi cetăţeni stau de 3 ani de zile, plătesc de două ori 
certificate de urbanism. Nu văd nicio aliniere. Nu înţeleg de ce unii într-un an de zile îşi 
rezolvă problema, alţii în 8 luni şi alţii în 3 sau 4 ani de zile. Când am spus că cetăţenii 
vor taxe de urgenţă şi m-aţi nominalizat, eu ştiu că cetăţenii vor rezolvarea mai rapidă şi 
eliberarea rapidă a actelor şi dacă este nevoie sunt dispuşi să plătească. Nu că au venit 
cetăţenii să ne roage să dea bani. Cetăţenii vor să se elibereze ca în alte oraşe la care 
faceţi referire în 24 de ore pe internet. Nu se poate, daţi-le în 5 zile, 7 zile, dar fără taxe 
de urgenţă. Nu au cerut cetăţenii taxe de urgenţă că aşa s-a înţeles din expunerea dvs. 
Cetăţenii au cerut eliberarea actelor mai devreme şi sunt dispuşi săracii să şi plătească 
dacă este nevoie şi nu suntem capabili să le eliberăm în timp. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui atelier auto 
parter (parţial supantă), în municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.11C, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este 
până la finalizarea construcţiei, dar nu mai mult de maxim de 10 ani de la data 
aprobării. 
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           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconfigurarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Dimitrie Gerota şi str.Ion 
Ionescu Argetoaia, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime  
P+3,  cu destinaţia de sală fitness şi împrejmuire teren, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.18 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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reconfigurarea urbanistică a zonei 

cuprinse între str.Dimitrie Gerota şi str.Ion Ionescu Argetoaia, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime  P+3,  cu destinaţia de sală fitness şi 
împrejmuire teren, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie 
Gerota, nr.18 B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reglementarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Basarabia, Bătrânilor şi b-
dul. Decebal, în vederea construirii de locuinţe colective, cu regim de înălţime  
S+D+P+5-8E,  cu parcări la subsol şi demisol, spaţii comerciale la parter şi 
locuinţe la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, b-
dul.Decebal, nr.12. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea urbanistică a zonei 

cuprinse între str.Basarabia, Bătrânilor şi b-dul. Decebal, în vederea construirii de 
locuinţe colective, cu regim de înălţime  S+D+P+5-8E,  cu parcări la subsol şi 
demisol, spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etaje, generat de imobilul situat 
în municipiul Craiova, b-dul.Decebal, nr.12, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reglementarea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Aristizza 
Romanescu, Aleea Aristizza Romanescu şi str.Micşunele, în vederea construirii 
unui imobil, cu regim de înălţime  P+3E,  cu destinaţia de spaţii comerciale la 
parter şi locuinţe de serviciu la etaje, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.32. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea condiţiilor de 

construibilitate în zona cuprinsă între str.Aristizza Romanescu, Aleea Aristizza 
Romanescu şi str.Micşunele, în vederea construirii unui imobil, cu regim de 
înălţime  P+3E,  cu destinaţia de spaţii comerciale la parter şi locuinţe de serviciu 
la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Aristizza  
Romanescu, nr.32, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
43. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului 
Craiova.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă  modificarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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            Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
44. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Piaţa Regele Mihai I al 

României”, zonei situate la intersecţia străzilor Mihail Kogălniceanu şi Calea 
Unirii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă atribuirea denumirii „PIAŢA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”,  

zonei identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
situată la intersecţia str. Mihail Kogălniceanu şi Calea Unirii, ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 945 mp. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
45. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Parcul 1 Decembrie 1918”, 

parcului cuprins între străzile Bibescu, Madona Dudu şi Libertăţii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
  Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii Parcul „1 Decembrie 1918” zonei identificată 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situată la 
intersecţia str. Bibescu, Madona Dudu şi Libertăţii, ce aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 600 mp. 

  Art.2. Se aprobă realizarea şi amplasarea monumentului cu denumirea „ Marea Unire-
100 ani”,  în zona identificată la art.1 din prezenta hotărâre, pe cheltuiala 
exclusivă a Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Asociaţia Marea Lojă Naţională din România vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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46. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Venind spre şedinţa de consiliu local, am fost oprit de un grup de 7 părinţi a 7 elevi 

de la Colegiul Brâncuşi care spuneau că au participat la un concurs naţional unde au 
obţinut rezultate foarte bune, iar anul trecut cei care au participat la acelaşi concurs li s-
au acordat burse, anul acesta nu ştiu din ce motiv nu li s-au acordat burse. Ştiu că banii 
pentru burse vin de la consiliul local. Părinţii respectivilor elevi se deplasau şi la 
Inspectoratul Şcolar, dar ar fi bine să ştim şi noi să vedem despre ce este vorba acolo. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vă rog frumos pentru Brazdă, cele care plătesc taxa de masă, eu asta am cerut, n-am 

zis să intre la toaletă toţi care vin de pe stradă, ci nuzmai cei care plătesc taxa pentru 
piaţă. Cei care o plătesc să aibă dreptul să intre gratuit la toaletă. Asta am cerut, n-am 
cerut la toţi de pe stradă. Vă rog din suflet, asta v-am rugat. Cu chitanţa cei care au se 
duc şi fac. Dacă nu, nu. Eu asta, v-am rugat nu să-i aducem de pe stradă. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Revin la solicitarea mea de la punctul nr. 11. Încă executivul nu a dat niciun răspuns 

referitor la ce a solicitat şi dl. Vasile de ce nu sunt prevăzute tarife pentru utilizarea 
stadionului şi pentru Liga 2, 3 şi 4. Şi aş dori şi răspuns scris.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Vreau să mă refer şi eu puţin la această epurare sportivă care se petrece la noi în oraş 

adică faptul că eutanasiem aşa din faşă, dar este clar că este o chestiune cu dedicaţie. De 
ce să nu permitem pe acelaşi tarif care este de Liga 1, poate îşi permite şi o echipă de 
Liga 4 să închirieze acest stadion. Haideţi să fim oameni corecţi până la capăt. Vă este 
teamă că o să umplem stadionul mai mult decât îl umpleţi dvs?  

Anul viitor vă dau vestea că este în zodiacul chinezesc anul câinelui de pământ. Nu 
ştiu ce înseamnă asta pentru noi toţi, dar aş vrea să ştiu ce înseamnă pentru cartierul 
chinezesc. Şi vreau lămuriri foarte clare în acest sens. Ce demersuri s-au mai făcut, în ce 
stadiu suntem cu acest proiect pentru că este foarte important pentru noi, pentru  
craioveni să nu pierdem acest teren, să-l ducem la bun sfârşit. Vrem să ştim ce demersuri 
s-au mai întreprins că suntem întrebaţi de cetăţeni, suntem întrebaţi de presă şi nu ştim ce 
să răspundem.  

Să încheim într-o notă mai optimistă, vreau să mulţumesc RAADPFL pentru că la 
interpelarea pe care am făcut-o luna trecută au reacţionat foarte prompt. A doua zi a fost 
o echipă la copacul despre care am sesizat, l-au frezat, l-au curăţat, ce a fost nevoie să 
facă şi vreau să mulţumesc pe această cale. Sărbători fericite şi un an nou fericit! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Solicităm în scris Filarmonicii Oltenia să ne comunice situaţia încasărilor pe 2017 

din spectacolele organizate şi, de asemenea, fondul de salarii pe anul 2017 ca să putem să 
facem şi noi o analiză corectă a activităţii. Mulţumim frumos! Dorim răspuns scris. 

Dl. Primar Genoiu: 
Vis a vis de bursele de la Brâncuşi. A întrebat dl. Florescu de copiii de la Colegiul 

Brâncuşi care au câştigat nu ştiu ce concursuri naţionale şi până acum primeau burse şi 
nu mai primesc. 

D-na Director Ştefan: 
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Bursele sunt solicitate de fiecare şcoală. Ei stabilesc prin consiliul de administraţie 
criteriile de acordare, prin urmare nu am omis să repartizăm fondurile. Nu am avut 
solicitarea. 

Dl. Primar Genoiu: 
La interpelarea d-lui Câplea se va da răspuns scris. 
Dl. Sirop – cartierul chinezesc este prins în bugetul pentru anul 2018, primele trei 

blocuri cele de la stradă. Este vorba de aproximativ 250 de apartamente, lucrăm la caietul 
de sarcini, lucrăm la toate documentele care trebuiesc, este comisia pe care am stabilit-o 
la nivelul primăriei. Comisia a hotărât ca cea mai bună soluţie este cea ca primăria să 
continue lucrările. Asta înseamnă că ne vom axa pe Legea 114, legea care prevede 
caracterul social. Primăria nu face profit, deci primăria nu va putea să vândă decât la 
preţul cheltuielilor, nu va face niciun fel de profit şi avem siguranţa că dacă le bugetăm şi 
ne mişcăm repede la începutul anului, asta înseamnă că la sfârşitul anului am avea banii 
înapoi şi putem să continuăm şi cu celelalte. Ca să nu ne mai asumăm niciun fel de risc 
faţă de orice altă formă de translatare a răspunderii către altă firmă din sectorul privat, le 
vom construi noi.  

Vă doresc un an nou fericit!  
 

 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 21.12.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Traian Alexandru Corneliu Beţiu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


