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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2018 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 24 consilieri, 1 consilier este 
absent motivat (d-na Godinel) şi 2 consilieri întârzie (dl.Sirop, dl. Radu Marin). Sunt 
întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
         Vă fac cunoscut controlul de legalitate exercitat de către Prefectul Judeţului Dolj pe 
hotărârile anterior adoptate de către Consiliul Local. Încep cu restanţa pe hotărârile 
adoptate de Consiliul Local în 2017. Este vorba de Hotărârea nr. 211/2017 care are ca 
obiect atribuire denumire străzi şi Hotărârea nr. 202/2017 încetare drept administrare 
RAADPFL pentru imobilul din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 6 – fără control de legalitate la 
acest moment. 
      În şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2018 au fost adoptate 25 de hotărâri, la acest 
moment avem controlul de legalitate pentru 24 temeinice şi legale, fără control de 
legalitate HCL 31/2018 care vizează protocolul cu Inspectoratul Şcolar pentru Water 
Park. În şedinţa extraordinară din 15 februarie 2018 au fost adoptate 16 hotărâri  - la 
acest moment nu avem controlul de legalitate pentru nici una dintre acestea.           
         Daţi-mi voie să vă prezint votului dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din 
31.01.2018 şi al şedinţei extraordinare din 15.02.2018. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Beţiu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
         Bună dimimeaţa! Înainte să discutăm pe ordinea de zi, aş vrea să dau cuvântul d-lui 
profesor Otovescu care vrea să ne lanseze o invitaţie.  

Dl. Consilier Local Otovescu: 
Vreau să vă invit pentru mâine, la ora 12,30 la Teatrul Naţional unde va avea loc 

lansarea unei lucrări monografice despre oraşul Craiova, chiar aşa se intitulează. Este o 
ediţie bilingvă, română şi engleză şi lucrarea beneficiază de un capitol consistent despre 
primărie şi Consiliul Local din 1864 până în zilele noastre. Prin urmare, cred că prezintă 
interes, este o lucrare cu caracter monografic şi capitolul consacrat primăriei şi 
consiliului local este relevant pentru ceea ce reprezintă aceste instituţii în viaţa urbei 
noastre. De aceea, am fi bucuroşi să fim prezenţi la acest eveniment care se adaugă 
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deschiderii Târgului de carte „Gaudeamus” şi altui eveniment care are loc la fosta sală 
albastră sau la sala „Mihai I” la Universitatea din Craiova, eveniment care valorizează şi 
promovează activitatea de asistenţă socială în România. Vă mulţumesc anticipat. 

Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 1095/20.02.2018, 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 27.02.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1.   Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul 

Craiova, în semestrul II al anului 2017. 
2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pentru perioadele martie-mai 2018, respectiv iunie-august 
2018. 

3.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de 
Apă „Oltenia” S.A. să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018. 

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de 
partener al Teatrului Național „Marin Sorescu” din municipiul Craiova, în vederea 
organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XI-a, la Craiova, în 
perioada 23 aprilie-06 mai 2018. 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al 
Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 
2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, ap.10. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.12. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în 
Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 și respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2018. 
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11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea 
Arh.Duiliu Marcu, nr.16A. 

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, 
nr.41. 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
14. 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea 
redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.34. 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea 
redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.55. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea 
redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Vasile Conta, bl.U5, parter. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr. 
34T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Luclad Panif 
Trans S.R.L. şi respectiv nr.35T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Valtmar Trade S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A. 

21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, 
având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.35.  

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.331/2017 referitoare la transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv 
Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul 4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8, 
în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul O13, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.108, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul O14, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.110, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S3, situat în municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.96, în 
vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.14, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S5, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.12, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S6, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.10, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul U6a, situat în municipiul Craiova, str.Ion Ţuculescu, nr.17, 
în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul U6b, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.114, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi nou conturate 
în țesutul urban al municipiului Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între Calea București și str.Sărarilor, în 
vederea construirii a trei blocuri de locuințe colective, cu regim de înălțime P+11E, 
cu parcare la parter, generat în municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.29 A. 

36. Întrebări și interpelări. 
 
Peste ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea, în vederea 
implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Dolj”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.361/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Primarului 
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Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova 

 
 

Supun la vot suplimentarea ordinea de zi cu cele două puncte. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 
1. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul 

Craiova, în semestrul II al anului 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pentru perioadele martie-mai 2018, respectiv iunie-august 
2018. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de 
Apă „Oltenia” S.A. să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de 
partener al Teatrului Național „Marin Sorescu” din municipiul Craiova, în vederea 
organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XI-a, la Craiova, în 
perioada 23 aprilie-06 mai 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al 
Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 
2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, ap.10. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.12. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în 
Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 și respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2018. 
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11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, 
nr.16A. 

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41. 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
14. 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea 
redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.34. 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea 
redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.55. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea 
redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Vasile Conta, bl.U5, parter. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr. 
34T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Luclad Panif 
Trans S.R.L. şi respectiv nr.35T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Valtmar Trade S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A. 

21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, 
având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.35.  

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.331/2017 referitoare la transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv 
Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul 4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8, 
în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul O13, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.108, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul O14, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.110, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S3, situat în municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.96, în 
vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.14, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S5, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.12, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S6, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.10, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul U6a, situat în municipiul Craiova, str.Ion Ţuculescu, nr.17, 
în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul U6b, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.114, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi nou conturate 
în țesutul urban al municipiului Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între Calea București și str.Sărarilor, în 
vederea construirii a trei blocuri de locuințe colective, cu regim de înălțime P+11E, 
cu parcare la parter, generat în municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.29 A. 

36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea, în vederea implementării 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”; 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.361/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Primarului 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova 

38. Întrebări și interpelări. 
 
 
 
Înainte de a intra în ordinea de zi, dau cuvântul d-lui Primar pentru a face o 

informare.  
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Dl. Primar Genoiu: 
Vreau să vă spun câteva cuvinte vis a vis de stadiul şi de situaţia în care ne aflăm. 

Ştiţi bine că este cod portocaliu de ninsori, viscol şi ger, motiv pentru care şcolile au fost 
întrerupte ca şi activitate în zilele de luni şi marţi. Astăzi înainte de şedinţă am luat 
legătura cu inspectorul general al Inspectoratului Şcolar şi cu Prefectul Judeţului şi la ora 
13 va fi o nouă şedinţă la nivelul Prefecturii de stabilire dacă această perioadă de 
închidere a şcolilor se prelungeşte având în vedere că se aşteaptă o perioadă de pauză a 
ninsorilor, dar vine spre Craiova un val de ger cu temperaturi foarte scăzute ceea ce ar 
periclita sănătatea copiilor, motiv pentru care punctul nostru de vedere, al primăriei, este 
de continuare a suspendării cursurilor până când situaţia se reglementează. Ştiu că sunt 
nemulţumiri în oraş. Ştiu că sunt foarte multe voci care sunt nemulţumite, este normal, 
efortul este total, nu este vina cuiva, este a naturii împotriva oraşului asupra căruia s-a 
abătut şi a întregului judeţ şi dacă suntem realişti, asupra întregului sud al ţării, pentru că 
tot sudul ţării, mai ales partea de sud-vest este afectată de aceste ninsori. Într-adevăr, 
poate să spună cineva de ce nu s-a făcut mai mult. Nu s-a făcut mai mult pentru că există 
întotdeauna un echilibru. Puteam să fi subcontractat nu 40 de utilaje, ci 1000 şi la ora 
asta, într-adevăr, stăteam cu oraşul super curat. Dar trebuie să ne gândim foarte exact şi 
la ce se întâmplă în spatele acestor cheltuieli. Cât de mult este afectat bugetul în 
condiţiile în care supralicitez aceste utilaje şi avem situaţii foarte clare în perioada anilor 
2011 când sume destinate deszăpezirii au fost imputate de către Curtea de Conturi 
datorită cuantumului foarte mare. Motiv pentru care s-a ales acest echilibru. Într-adevăr 
situaţia este din punct de vedere meteorologic peste toate prognozele. Institutul de 
Meteorologie a transmis duminică la şedinţa din colegiul Prefecturii la care a fost prezent 
dl. viceprimar Bărăgan o situaţie a stratului de zăpadă de 40 cm. Se pare că la ora aceasta 
a sărit de 70 cm.  

Una peste alta, în toată această perioadă din Comandamentul de Situaţii de 
Urgenţă al primăriei au fost formate patru echipe conduse de cei doi viceprimari, Stelică 
Bărăgan şi Adrian Cosman, directorul de la Salubritate, Mihai Butari, care este în sală, 
cred că are mai bine de 36 de ore de când n-a plecat din centrul oraşului şi din suburbii. 
Este vorba de Delia Ciucă, directoarea Direcţiei Servicii Publice. În toată perioada 
respectivă, toţi au fost asistaţi şi sunt în continuare asistaţi de către Poliţia Locală cu 
maşini de intervenţii. Au fost corelări foarte bune făcute în ultimul timp cu Poliţia 
Circulaţie. Am văzut reproşuri, dar să ştiţi că n-a fost nimic la întâmplare, cu oprirea şi 
pornirea semafoarelor. Totul a fost corelat împreună cu Poliţia Rutieră vis a vis de 
momentele în care acele trackere în tandem intrau în Calea Bucureşti să facă 
deszăpezirea şi atunci se opreau semafoarele. Singurul semafor care a rămas în funcţiune, 
a fost semaforul de la Universitate, la jumătatea tronsonului Calea Bucureşti – Calea 
Severinului. În rest, se opreau de câte ori intrau aceste trackere, cele patru trackere pe 
care le-aţi văzut care intrau cu lamele în tandem. Funcţionarea semafoarelor ar fi 
însemnând şi staţionarea lor la semafoare, ceea ce este foarte dificil şi toate aceste lucruri 
au fost corelate cu Poliţia Rutieră atât la nivelul municipiului, cât şi la nivelul Poliţiei 
Rutiere Judeţene. Am avut în permanenţă în vizor căile importante din Craiova. Asta este 
strategia de deszăpezire, este în planul de deszăpezire pe care l-am avut prezentat de 
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către Serviciul Salubritate şi care a trecut prin Consiliul Local, principalul obiectiv, 
întotdeauna sunt căile principale şi arterele principale.  

O problemă foarte complicată şi foarte gravă am avut-o aseară, începând de pe la 
ora 17 când au început să iasă de la servici cele mai importante instituţii, în speţă CET 
Craiova, zona Henri Ford şi zona Electroputere. Au fost aglomeraţii în câteva intersecţii 
importante din oraş. Este vorba de bvd. Dacia, bvd. Decebal. Este vorba de bvd. Decebal, 
str. Bariera Vâlcii şi a mai fost la Consul, bvd. Dacia în zona Consul un blocaj. S-a 
intervenit atât de către Poliţia Rutieră, cât şi de către Poliţia Locală şi au fost deblocate în 
cel mai scurt timp.  

Cea mai importantă şi cea mai grea acţiune am avut-o după ora 17 şi până în jurul 
orei 24 azi noapte cu uzina Henri Ford. Uzina Ford a fost luată pe neaşteptate de aceste 
fenomene meteorologice, porţile uzinei s-au închis începând cu ora 17 şi din momentul 
acela şi până în cursul zilei de azi sunt 200 de tiruri care trebuie să intre în uzina Ford. 
De la ora 17 când uzina Ford a închis porţile pentru ca nu au fost pregătiţi pentru 
deszăpezire, s-au adunat peste 60 de tiruri în perioada serii care au blocat, efectiv, la un 
moment dat str. Caracal, str. Henri Ford. Am reuşit devierea lor şi am deviat o mare parte 
pe str. Preciziei. Se încerca la un moment dat să le deviem pe centura de sud. S-a pus 
problema la un moment dat să intrăm într-o parcare şi pista dezafectată a Uzinei de 
Avioane şi a le duce în zona respectivă, însă am avut discuţii în toată seara cu 
preşedintele Ford, cu John şi prin intermediul conducerii lui au apelat de urgenţă la  unul 
din constructorii cu care ei au contract şi, cu ajutorul nostru, s-a intrat în Uzina Ford şi s-
a făcut deszăpezirea în regim de urgenţă. Începând cu acea oră, cu ora 22 până spre ora 
24, au fost introduse 30 de tiruri. La ora aceasta sunt introduse tirurile în continuare în 
Uzina Ford. S-a făcut şi deblocarea descărcării lor şi cea mai mare problemă a oraşului a 
fost rezolvată în modul cel mai elegant cu cheltuielile cele mai mici, iar astăzi de 
dimineaţă am primit mulţumiri din partea conducerii Uzinei Ford pentru felul în care i-
am ajutat şi i-am coordonat în această  perioadă şi în această problemă foarte complicată 
care la un moment dat i-a depăşit. Bineînţeles, o contribuţie foarte mare în toată treaba 
asta, a avut-o şi Poliţia Rutieră, care ne-a ajutat în permanenţă.  

La ora aceasta, datorită faptului că tura de noapte de la deszăpezire a putut lucra 
în condiţii de liber acces, nu au fost maşini care să circule, au fost şoselele şi străzile 
foarte libere, şi s-a lucrat impecabil şi felicit echipa de azi noapte care a fost foarte 
eficientă, mult mai eficientă decât echipa de zi, şi arterele principale au fost degajate. S-a 
intrat, începând cu ora 8 în cartiere. Deci la ora aceasta sunt echipaje care deszăpezesc în 
toată zona Catargiu, echipaje în zona Romaneşti, echipaj în Barieră, echipaj în Brestei. 
Toate cele patru cartiere mărginaşe, sau cu suburbii sau cu zone complicate, se lucrează 
la ele. Sunt într-adevăr, străzi înzăpezite, sunt străzi pe care nu se poate circula, 
Geniştilor, zona ANL-urilor, am primit de azi dimineaţă mesaje de acolo. Vreau să vă 
spun că am avut peste 1000 de mesaje în timpul nopţii de la cetăţeni nemulţumiţi. Le ştiu 
pe marea majoritate a lor şi în afară de ceea ce se lucrează în mod organizat pe zone şi pe 
cartiere, tot ce s-a făcut solicitări personale vis a vis de o intervenţie, de o salvare, de 
imposibilitatea de a intra, s-a intervenit imediat şi s-a răspuns imediat la apelul de 
urgenţă. În acest moment şi în toată această perioadă nu am avut niciun eveniment 
deosebit în oraşul Craiova, nu am avut nicio blocare de complexitate pe vreuna din artere 
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în afară de ce v-am vorbit de str. Caracal. A  mai fost un singur tir care a rămas blocat în 
curba de la Arabesque şi deblocarea lui a durat 30 de minute şi a mai fost un incident la 
un tramvai pe breteaua de urcare dinspre Decebal înspre Calea Bucureşti în jurul orei 21 
şi a durat intervenţia 30 de minute până în jurul orei 21,30. În rest nu am avut niciun fel 
de evenimente majore, nu avem niciun fel de evenimente pe care să nu putem să le 
depăşim. Este zăpadă, ninge de rupe pământul şi acum, şi la ora aceasta, dar aveţi în 
vedere că sunt artere care sunt şi acum la negru, au fost şi sunt la negru şi se fac eforturi. 

Nu ne-a prins descoperiţi în privinţa materialelor de deszăpezire. Am avut şi 
avem în continuare stocuri atât de clorură cât şi de nisip şi sare. Am avut o singură 
problemă şi un singur subcontractant din partea Saalubrităţii, este vorba de firma 
SONDRIO care nu şi-a respectat contractul. Din cele trei utilaje pe care trebuiau să le 
asigure, nu au asigurat decât unul singur. La firma Delta au avut un minim şi un maxim. 
Într-adevăr au mers pe minim, dar minimul pe care l-au avut în contract şi l-au asigurat. 
În cursul zilei de ieri şi până astăzi s-au mai deblocat încă 10 utilaje acolo pe unde am 
găsit înţelegere, la regiile şi companiile din subordinea noastră. Este vorba de trei buldo- 
excavatoare care au fost puse la dispoziţie de către Compania de Apă, încă un buldozer, o 
sărăriţă, un autogreder de la RAADPFL. La ora aceasta se acţionează cu 50 de utilaje în 
oraşul Craiova. Fac apel încă o dată la toţi proprietarii de spaţii comerciale, de 
proprietăţi, de case, de blocuri, de orice proprietate care are ieşire la stradă, să intervină 
să-şi degajeze zăpada. Este o normalitate în toată lumea asta, nu există loc în lume în 
care să nu intervină şi locatarii şi fac apel la dvs. Am văzut spaţii comerciale, am văzut 
locuinţe, am văzut străzi degajate de cetăţeni foarte gospodari care au intervenit în 
această zonă, dar am văzut şi scări de bloc din care se ieşea pe scările blocului înotând în 
zăpadă şi nimeni nu cobora să-şi degajeze zăpada. Fac apel încă o dată la tot ce înseamnă 
cetăţeni care au posibilitatea, care sunt în putere să poată să-şi degajeze zăpada din faţa 
imobilului sau a spaţiului comercial pe care îl deţin. Încă o dată vreau să vă spun, ştiu că 
nu sunt la nivelul pretenţiilor pentru că fiecare îşi doreşte şi mai bine şi mai mult şi eu 
îmi doresc şi mai bine şi mai mult, dar în condiţiile în care se ţine un echilibru între 
cheltuielile pe care putem să le facem şi ceea ce s-a realizat şi se realizează, există un 
optim pe care eu consider că l-am atins în acest moment prin efortul celor care au 
contribuit. Încă o dată vreau să spun că sunt oameni care au dezamăgit în această 
perioadă, îi ştiu şi eu care sunt, dar sunt şi oameni care au excelant prin devotamentul lor. 
Vă mulţumesc. 
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1.   Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din 
municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Fiind un raport, nu se supune la vot.  

 
 
2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pentru perioadele martie-mai 2018, respectiv iunie-
august 2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 

     Consilierii Partidului Naţional Liberal sunt îmotriva acestui proiect de hotărâre. Aşa 
cum ştim cu toţii, potrivit Legii 215, doar în primele trei luni de la constituirea 
mandatului se poate numi un preşedinte de şedinţă. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este 
un abuz de putere al Partidului Social Democrat împreună cu ALDE, un pumn în gura 
opoziţiei. Numirea din trei în trei luni a unui preşedinte de şedinţă de la PSD nu 
reprezintă voinţa electoratului. Aşa cum ştim noi să interpretăm legile, în Legea 215 se 
spune că doar în primele trei luni de la constituirea mandatului se poate numi un 
preşedinte de şedinţă, nu din trei în trei luni, un preşedinte de la PSD+ ALDE să conducă 
şedinţele de consiliu timp de patru ani. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Vreau să fac şi eu propuneri. Pentru prima perioadă de trei luni de zile propun pe 
colegul Marius Mihai, iar pentru următoarea perioadă pe Dorel Voicu. Si pentru colegul 
de la PNL – nimeni nu este numit în acest consiliu local, este ales prin votul democratic 
al consilierilor locali, conform legii. 
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Aşa cum a spus şi colegul meu, Vasile, referitor la punctul numărul 2, nu sunt de 
acord ca toate şedinţele de consiliu local să fie conduse exclusiv de consilierii PSD, 
pentru că nu au câştigat alegerile în Craiova cu 100%. Crează un precedent pe care le 
promit încă de pe acum că noi, din 2020, nu-l vom folosi împotriva democraţiei şi 
împotriva unor reguli, ca să le spun, de lipsă de colegialitate, doar atât. Şi aş dori să spun 
câteva cuvinte şi referitor la informarea făcută de dl. primar. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă dăm cuvântul la întrebări şi interpelări.  
 Dl. Consilier Local Dumitrache: 
 Vreau să mai fac şi eu o propunere. Îl ,propun pe dl. Florescu Marinel. 
 D-na Consilier Local Predescu: 
 S-au făcut trei propuneri. În primul rând avem două perioade şi trebuie precizat pentru 
ce perioadă de trei luni este propusă fiecare dintre cele trei persoane. Ca atare, cei care au 
făcut propunerile, să precizeze şi acest lucru. În afară de faptul că sunt trei propuneri pe 
două locuri, contează perioada pentru care este propusă fiecare persoană.  
 Dl. Consilier Local Dindirică: 
 Dl. Mihai Marius pentru prima perioadă şi dl. Voicu pentru a doua perioadă.  
 Dl. Consilier Local Dumitrache: 
 Dl. Florescu pentru primele trei luni.  



sapl 6/-       sed ord. 27.02.2018                                                         12                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 Dl. Secretar Mischianu: 
 Pentru prima propunere, dl. Mihai Marius. Cine este pentru? Votat cu 19 voturi pentru 
şi 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea).  
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Poate nu se înţelege bine. Noi am propus altă modalitate de alegere, nu altă persoană. 
Persoane aveţi destule, din fericire pentru PSD. Aş dori să se voteze secret totuşi. Avem 
această posibilitate, de ce să ridicăm mâna pe aici? 
 Dl. Secretar Mischianu: 
 Dvs. puteţi să votaţi şi public, dl. consilier. Să înţeleg că nu vreţi să fiţi preşedinte de 
şedinţă şi nu acceptaţi propunerea d-lui consilier? 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Doresc vot secret. Nu că nu doresc să fiu preşedinte de şedinţă.  
 Dl. Secretar Mischianu: 
 Reluăm votul. Cine este pentru dl. Florescu? Votat cu 5 voturi pentru, 17 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri (Dumitrache, Mănescu).  
     Cine este pentru a doua propunere, dl. Voicu? Votat cu 19 voturi pentru şi 5 voturi 
împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru perioada martie-mai 2018, dl. Mihai Marius. 
           (2) Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru    perioada iunie-august 2018, dl.Voicu Dorel. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea).  
 
 
 Dl. Primar: 
     Acum am primit o atenţionare. S-a prelungit codul galben de ninsori însemnate 
cantitativ până mâine seara, 28.02.2018, ora 23. Dacă până acum trebuia să  înceteze 
până la prânz, mai avem încă 24 de ore de ninsoare, chiar mai mult până mâine seara la 
ora 23. Iar pe 1 martie nu mai sunt ninsori, dar rămâne gerul excesiv până în data de 2 
martie.  
 
 
 
3.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A. să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
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Numai o lămurire aştept şi eu din partea dvs. şi vă citesc din raport:  
     „Ţinând cont de prevederile art. 12, pct. 12.2, lit. g) şi ale art. 17, pct. 17.1, lit f), din 
Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, 
alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară 
Oltenia, ataşăm Hotărârea nr. 3/16.02.2018 a Adunării Generale a Asociaţilor Asociaţiei 
de Dezvoltare Intracomunitară Oltenia prin care se acordă avizul favorabil asupra 
propunerii Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind 
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2018.  
 În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 
cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel:”. Nu prea 
seamănă cu bugetul SC Salubritate, dar mă rog. Noi o trimitem pe d-na Creţu la 
Compania de Apă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Punctul numărul 3 face referire la Compania de Apă.  
 Dl. Consilier Local Mănescu: 
 Dvs. nu înţelegeţi sau eu nu înţeleg? Aşa scrie în raportul dvs. ce vină am eu? Nici 
nu este bugetul Salubrităţii acolo, o trimitem pe d-na Creţu la Compania de Apă. E 
ultima pagină din raport. Tot mi s-a reproşat mie că nu citesc materialele. Deci o putem 
trimite pe d-na Creţu cu Salubritatea în braţe la Compania de Apă sau nu? Retragem 
proiectul? 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Dacă nu retrageţi acest proiect al cărui raport este făcut, într-adevăr, pe genunchi, 
consilierii PNL nu vor vota acest punct de pe ordinea de zi pentru că acel buget este făcut 
pe genunchi, profitul propus pentru 2018 derizoriu, dar tot acest dezmăţ pe banii publici 
de la Compania de Apă va face obiectul unei conferinţe de presă deoarece timpul în 
această şedinţă este destul de scurt. În consecinţă, suntem de acord cu propunerea 
colegului ca iniţiatorul să retragă acest punct de pe ordinea de zi, dacă nu consilierii PNL 
vor vota împotrivă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Este o eroare materială. 
 Dl. Secretar Mischianu: 
 Este, într-adevăr, o eroare materială, este în ultima pagină înainte de tabelul cu 
indicatorii pe 2017, 2018, 2019 şi cu această eroare materială îndreptată, v-aş ruga să 
supuneţi la vot. Vizează proiectul Compania de Apă şi nu Salubritatea. 
 Dl. Consilier Local Câplea: 
 În nenumărate rânduri am solicitat împreună cu colegii consilieri de la PNL 
eliminarea taxei pe apă meteorică pe care Compania de Apă Oltenia o percepe aberant de 
la firmele craiovene şi totodată am solicitat reevaluarea indicatorilor după care sunt 
acordate indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie de la Compania de Apă 
Oltenia. De fiecare dată nu am primit niciun răspuns din partea executivului în ceea ce 
priveste eliminarea taxei pe apă meteorică percepută de la firmele craiovene, iar când a 
venit vorba de indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie de fiecare dată v-aţi 
ascuns în spatele unor hotărâri care sunt interpretabile. În atare condiţii, consilierii PNL 
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nu sunt de acord cu suprataxarea firmelor craiovene şi nici cu indemnizaţiile nesimţite de 
la Compania de Apă şi vor vota împotriva acestui punct. Vă mulţumesc.  
 Dl. Secretar Mischianu: 
 Asupra punctului este o evidentă eroare materială şi cu această eroare materială, 
vizează Compania de Apă, v-aş ruga să-l supuneţi la vot. Este raportul de specialitate şi 
investirea consiliului local, este al primarului.  
 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.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ora 
13.30, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere 
(Mănescu).  
 
 
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
09.03.2018. 

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

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
09.03.2018, ora 13,00, ordinea de zi cu privire la analiza şi aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., în sensul completării 
art.5 pct.5.1 „Activităţi secundare” cu Cod CAEN:7219 „Activităţi de cercetare-
dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie”. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A din data de 09.03.2018., se mandatează dl.Glăvan 
Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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

calitate de partener al Teatrului Național „Marin Sorescu” din municipiul 
Craiova, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a 
XI-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-06 mai 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mi se pare o sumă foarte foarte foarte mare. Ca să dăm pentru un festival Shakespeare 

la care sunt de acord, în fiecare an am contribuit, aş vrea să vină în faţă cine se ocupă de 
organizarea lui, să ne spună pentru ce se cheltuie aceşti bani, în condiţiile în care acum 
nu avem bani să deszăpezim multe străzi şi ne costă foarte mult, vrem să vină să vedem 
de ce dăm douăzeci şi de miliarde vechi pentru festivalul Shakespeare.  

Dl. Secretar Mischianu: 
D-na consilier, cu tot respectul, bugetul a fost aprobat în şedinţa extraordinară. 

Această sumă a fost deja alocată. Noi acum punem în executare hotărârea şi concordanţă 
între bugetul aprobat şi proiect. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nici atunci n-au fost explicaţii date în şedinţa care a fost. Să vină să ne explice că nu 

poţi să dai aşa, să arunci cu banii aşa, una două. 
Dl. Primar Genoiu: 
D-na Andronache va da explicaţiile. Lucru cert este că acest festival Shakespeare este 

unul din lucrurile care  au dus Craiova pe prima pagină a ziarelor din toată lumea. Este 
un festival care ne-a făcut cunoscuţi ca oraş în toate capitalele. Vă spuneam acum câtva 
timp că am fost felicitaţi şi de Ambasadorul Japoniei, şi de Ambasadorul Mexicului, de 
ţări de care altfel n-a auzit nimeni decât de la televizor şi pe care puţină lume a avut 
posibilitatea să le viziteze şi care sunt mândri de faptul  că trupe de teatru din ţările lor au 
jucat pe scena Teatrului Naţional din Craiova şi au fost încântaţi de  ceea ce au văzut în 
Craiova. Am auzit şi eu discuţii. Vreau să vă spun că ultima sumă alocată a fost de 3800 
faţă de 2500, deci este o reducere aproape cu o treime a bugetului acestui festival. În ce 
constă festivalul şi suita de cheltuieli pe care o face festivalul şi pe care trebuie să le 
justifice, vă vorbeşte şefa Serviciului Imagine, cea care a făcut raportul, Marina 
Andronache. 

D-na Marina Andronache: 
Eu vă pot spune pe scurt despre ce este vorba. Este un festival care are deja 24 de ani 

de existenţă. Este unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate din lume de către specialişti 
în Shakespeare şi este un festival apreciat de străini în primul rând, şi apoi de români. 
Este un festival care se desfăşoară din doi în doi ani, cheltuielile se duc pe companii de 
teatru, artişti, regizori renumiţi care vin pentru prima oară în România la Craiova, şi, 
eventual, după aceea se duc la Bucureşti sau în alte mari oraşe ale României. Se duc pe 
onorarii, pe transport decor, ne vine decor din Coreea de exemplu, pe logistică, pe 
simpozioane, conferinţe. Sunt patruzeci de companii mari, cele mai mari de teatru din 
lume. Sunt aproape 700 de oameni care vin şi vizitează Craiova timp de două săptămâni, 



sapl 6/-       sed ord. 27.02.2018                                                         16                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

sunt studenţi, mari regizori, mari actori. Asta este, pe scurt, tot ce înseamnă program, este 
ataşat în dosarul de şedinţă, acolo sunt enumerate toate trupele care vin, programul este 
făcut pe ore, pe zile, cu toţi invitaţii, mari specialişti şi mari critici care apoi scriu despre 
Craiova. Cel mai important este că se vorbeşte cu ocazia acestui festival în toată lumea, 
din Australia până în America sau în Asia. Este prima oară când se aude de Craiova, este 
până acum, festivalul care a dus numele Craiovei datorită d-lui Emil Boroghină şi a 
Teatrului Naţional şi este o mare oportunitate pentru noi să ne promovăm, ca să nu mai 
pomenim că, bineînţeles, este promovare în media naţională, apărem pe toate posturile, şi 
Craiova, dar şi evenimentul în sine. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Festivalul Shakespeare este bine cunoscut pentru unii, poate nu pentru toţi, din păcate. 

Cel puţin din 2004, de când particip la şedinţele consiliului local, cunosc situaţia şi 
problema participării consiliului local la susţinerea acestui festival. Mai sunt în consiliu 
şi colegi care pot să-şi aducă aminte că în urmă cu ani de zile dl. director Emil Boroghină 
se ruga permanent pentru banii de care are nevoie şi în final în şedinţă li se mai dădea 1 
miliard, două miliarde aşa cu mărinimie. Niciodată ei nu au putut să ajungă la realizarea 
proiectului iniţial efectiv şi ne aducem aminte că au fost ani când s-au susţinut 
cheltuielile de la Bucureşti. Ne aducem aminte că au fost ani când din Japonia şi încă o 
trupă de teatru a venit cu proiecţie filmată pentru că nu s-a putut face deplasarea datorită 
lipsei cheltuielilor şi am fost în sala de la Carol, fostul Teatru Liric şi am urmărit 
proiecţia filmată pentru că nu s-au putut face deplasările pentru că nu au fost fondurile 
necesare.  

Cât priveşte calitatea festivalului, cred că ar trebui să ştim cu toţii că atât de 
companiile engleze, cât şi de toţi specialiştii de teatru este considerat cel mai bun festival 
Shakespeare din lume. Dacă englezii spun despre noi că este organizarea care aduce 
personalitatea lui William Shakespeare şi a operelor sale la adevărata valoare, ar trebui să 
ne mândrim şi să nu ne mai punem întrebarea de ce. Iar pe de altă parte noi intrăm în 
contradicţie cu ceea ce s-a publicat în spaţiul public de o săptămână încoace pentru că a 
fost felicitat consiliul local şi primăria, au fost felicitaţi, s-a mediatizat această susţinere 
financiară, ca atare, ne-am bucurat de respectul şi de susţinerea semenilor noştri. Nu 
pupăm mâinile nimănui, problema este că din păcate, sau din fericire, dacă participi la 
acest festival şi ştiţi că sutem cu toţii invitaţi să participăm, observi cât de apreciaţi 
suntem.  

Dl. Consilier Local Otovescu: 
Aş dori să completez şi să subliniez că este cel mai mare eveniment artistic teatral 

naţional cu amplitudine internaţională şi întotdeauna cultura ne dă identitate şi 
notorietate. Dacă ne dorim aşa ceva, atunci înseamnă că trebuie să preţuim un asemenea 
eveniment artistic. 

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

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova în calitate de partener al Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, în vederea organizării Festivalului 
Internaţional Shakespeare, ediţia a XI-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-06 mai 
2018. 



sapl 6/-       sed ord. 27.02.2018                                                         17                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 2.500.000 lei, din bugetul local al municipiului 
Craiova, pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în 
vederea susţinerii evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.       

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru 

al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru 
anul 2018. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor 

din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2018, în valoare de 
152.045 lei. 

            (2) Plata cotizaţiei prevăzută la alin.1 se va realiza din bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018-Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii, Articolul 203030. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine 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. 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2018. 

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

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor 
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rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2018, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi 
adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişare. 
Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în 
condiţiile legii. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 

locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, 
ap.10. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
  Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Gogoşoiu Aneta, a locuinţei 

sociale, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, ap.10. 
Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta 

hotărâre, în cuantum de 110,05 lei. 
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi  Gogoşoiu Aneta 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 vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
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sc.6, ap.12, către Enea Denisa, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.90868/14.06.2011. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 76121.19 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 de 
ani şi cu un avans de 12621.21 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 17.17 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.12, 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 dobândite 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 Enea Denisa 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 cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 și respectiv a sumelor 
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cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, în anul 2018. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă 
pentru anul 2018, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau 
încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2018, 
pentru  titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu 
data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 
2015 şi care nu expiră după această dată în cursul anului 2018, conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 
2015 şi care vor expira în cursul anului 2018, cuantum aplicabil până la data 
expirării, precum şi cuantumul chiriei şi al sumelor reprezentând recuperarea 
investiţiei aplicabile acestor contracte de la data expirării şi până la sfârşitul 
anului 2018, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă menţinerea cotei de 0,1 % aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.196/2017 aplicabilă la valoarea de înlocuire a 
locuinţelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2018. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere prevăzute la art.1-4 din prezenta hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe. 

    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 prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care 
au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere 
pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A. 

     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 având ca obiect stabilirea cuantumului 

chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia 
de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A 
(Micropoliclinica Craioviţa Nouă) - cabinet S.C. Dr. Pătruţoiu Maria-Livia 
S.R.L., la suma anuală de 6.358,00 lei, echivalent a 1.389,00 euro (206,17 lei/mp, 
echivalent a 45,04 euro/mp) - valoarea nu include TVA, respectiv la suma lunară 
de 530,00 lei, echivalent a 116,00 euro (17,18 lei/mp, echivalent a 3,75 euro/mp)-
valoarea nu include TVA, 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 Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere 
pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, B-
dul Oltenia, nr.41. 

    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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 
chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia 
de cabinet medical, aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 17,25 
mp, situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică 
Craioviţa Nouă) – Cabinet Medical Individual Dr. Lupu Virginia, la suma anuală 
de 3.402,00 lei, echivalent a 743,00 euro (197,21 lei/mp, echivalent a 43,08 
euro/mp) - valoarea nu include TVA, respectiv la suma lunară de 284,00 lei, 
echivalent a 62,00 euro (16,43 lei/mp, echivalent a 3,59 euro/mp) - valoarea nu 
include TVA, 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 Patrimoniu 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere 
pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
str.Horia, nr.5. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia 
de cabinet medical, aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 19,94 
mp, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5 – Cabinet Medical Individual Dr. 
Popescu Veronica, la suma anuală de 3.785,00 lei, echivalent a 827,00 euro 
(189,82 lei/mp, echivalent a 41,47 euro/mp) - valoarea nu include TVA, respectiv 
la suma lunară de 315,00 lei, echivalent a 69,00 euro (15,82 lei/mp, echivalent a 
3,46 euro/mp) - valoarea nu include TVA, 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 Patrimoniu 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere 
pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 14. 
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     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

    Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea cuantumului 
chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia 
de cabinet medical, aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 39,34 
mp, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac) – S.C. Cabinet Medical Dr. Oprescu Maria – Victoria S.R.L., la 
suma anuală de 7.527,00 lei, echivalent a 1.644,00 euro (191,34 lei/mp, echivalent 
a 41,80 euro/mp) - valoarea nu include TVA, respectiv la suma lunară de 627,00 lei 
echivalent a 137,00 euro (15,95 lei/mp, echivalent a 3,48 euro/mp) - valoarea nu 
include TVA, 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 Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Rovinari, 
nr.34. 

     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 având ca obiect valoarea redevenţei 

pentru terenul în suprafaţă de 82 mp, situat în municipiul Craiova, str. Rovinari, 
nr.34, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30T/2002 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Gloserv S.R.L., la suma anuală 
de 3002 lei, echivalent a 656 euro (valorile nu conţin TVA), respectiv la suma 
lunară de 250 lei, echivalent a 55 euro ( valorile nu conţin TVA), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Gloserv S.R.L. 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bld.Oltenia, 
nr.55. 

     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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei 
pentru terenul în suprafaţă de 209 mp, situat în municipiul Craiova, bld. Oltenia, 
nr.55, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 31T/2002 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.,  la suma 
anuală de 6439 lei, echivalent a 1407 euro (valorile nu conţin TVA), respectiv la 
suma lunară de 537 lei, echivalent a 117 euro (valorile nu conţin TVA), prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Vasile 
Conta, bl.U5, parter. 

    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 având ca obiect valoarea redevenţei 

pentru terenul în suprafaţă de 33 mp, situat în municipiul Craiova, str. Vasile 
Conta, bl. U5, parter, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 32T/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corealis S.A.,  la 
suma anuală de 1489 lei, echivalent a 325 euro (valorile nu conţin TVA), 
respectiv la suma lunară de 124 lei, echivalent a 27 euro (valorile nu conţin 
TVA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr. 

34T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Luclad 
Panif Trans S.R.L. şi respectiv nr.35T/2003 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Valtmar Trade 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  prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34T/01.03.2003, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LUCLAD PANIF 
TRANS S.R.L., având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 92 mp., situat în str.dr.Ioan Cantacuzino, 
nr.8D, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.08.2025. 
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Art.2. Se aprobă  prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35T/01.03.2003, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. VALTMAR 
TRADE S.R.L., având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 80,6 mp., situat în bld.Ştirbei Vodă, nr.17F, 
pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.08.2025. 

Art.3. Redevenţa pentru terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune 
nr.34T/2003 şi 35T/2003 va fi stabilită pe baza rapoartelor de evaluare, care vor 
fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune nr. 34T/2003 şi 35T/2003. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.260/2002 şi nr.259/2002. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. LUCLAD PANIF 
TRANS S.R.L. şi S.C. VALTMAR TRADE S.R.L. 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 modificarea contractului de concesiune 

nr.74/01.07.1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Bancpost S.A. 

    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. 74/01.07.1995, încheiat între  

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A, având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 346,35 mp., 
situat în str. Fraţii Buzeşti, nr. 1bis, în sensul înlocuirii părţii contractante – 
Bancpost  S.A., cu  IMO Property Investments Bucureşti S.A., după perfectarea 
contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.74/1995. 

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/1994. 

     Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Bancpost  S.A. şi IMO 
Property Investments Bucureşti S.A. 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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21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere 
nr.113887/01.07.2016, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35.  

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

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, încheiat între 
S.C.Extensiv Com S.R.L., prin lichidator judiciar NICK IPURL şi Municipiul 
Craiova, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, începând cu data de 01.03.2018. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.175/2016 şi nr.243/2017. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar NICK IPURL, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenului aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 

Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A, cu nr. cadastral 16336, în trei corpuri de 
proprietate, după cum urmează: 
a) terenul în suprafaţă de 605 mp., cu nr.cadastral 16336/6, identificat în anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) terenul în suprafaţă de 105 mp., cu nr.cadastral 16336/7, identificat în anexa 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) terenul în suprafaţă de 9 mp., cu nr.cadastral 16336/8,  identificat în anexa 

nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă modificarea datelor de identificare ale bunului prevăzut la pct.3 din 

anexa  nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
165/28.04.2016, prin splitarea acestuia în alte trei poziţii: 

a) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 605mp. şi valoare de inventar 
79.109,02 lei; 

b) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 105mp. şi valoare de inventar 
13.729,67 lei; 

c) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 9mp. şi valoare de inventar 1.176,83 
lei. 
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Art.3.Se aprobă modificarea art. 2 lit.b din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.434/25.07.2013, după cum urmează: 

           “b) să întreprindă demersurile necesare dezmembrării terenului în suprafaţă de 
719 mp., intabulat pe numele Municipiului Craiova, în Cartea Funciară 
nr.106213/11.07.2017, având număr cadastral 16336, în trei corpuri de proprietate:  
1) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 605 mp. şi valoare de inventar 

79.109,02 lei; 
2) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 105 mp. şi valoare de inventar 

13.729,67 lei; 
3) teren str.I.D. Sîrbu, nr.7A, cu suprafaţa de 9 mp. şi valoare de inventar 1.176,83 

lei. 
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  

Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2007 privind inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

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

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din  prezenta hotărâre; 
b)  se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.3 

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

bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.292/2017 referitoare la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova și  
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova. 

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.331/2017 referitoare la transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului-Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

nr.331/2017, după cum urmează: 
a) Art.1 va avea următorul conţinut: ”Se aprobă transmiterea unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi  în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre,precum şi declararea acestuia din interes 
public national, în interes public local.”  

b) Art.3 alin.(1) va avea următorul conţinut: ,,Consiliul Local al Municipiului 
Craiova se obligă  de a realiza lucrări de modernizare la acest imobil, în 
termen de 10 ani  de la data preluării şi de a menţine destinaţia actuală a 
imobilului şi să asigure  desfăşurarea activităţilor  Ministerului Tineretului şi 
Sportului, precum şi unităţilor /instituţiilor din subordinea sau coordonarea 
acestuia”.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv Municipal 
Craiova şi Ministerul Tineretului si Sportului 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 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul 4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.8, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul 4, 

situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul O13, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.108, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul O13, 

situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.108, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul O14, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.110, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul O14, 

situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.110, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul S3, situat în municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.96, în 
vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul S3, 

situat în municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.96, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul S4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.14, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul S4, 

situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.14, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
 
 



sapl 6/-       sed ord. 27.02.2018                                                         31                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru Blocul S5, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.12, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul S5, 

situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.12, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul S6, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.10, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul S6, 

situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.10, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul U6a, situat în municipiul Craiova, str.Ion Ţuculescu, 
nr.17, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U6a, 
situat în municipiul Craiova, str.Ion Ţuculescu, nr.17, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru Blocul U6b, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, 
nr.114, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 

     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 Blocul B6b, 

situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.114, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi nou 

conturate în țesutul urban 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 atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în ţesutul urban al 
municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între Calea București și 
str.Sărarilor, în vederea construirii a trei blocuri de locuințe colective, cu regim 
de înălțime P+11E, cu parcare la parter, generat în municipiul Craiova, str. 
Sărarilor, nr.29 A. 

     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 reconsiderarea funcţiunilor în zona 
cuprinsă între Calea Bucureşti şi str.Sărarilor, în vederea construirii a trei blocuri 
de locuinţe colective, cu regim de înălţime P+11E, cu parcare la parter, generat în 
municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.29 A, 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. 
 
 
36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 

municipiului Craiova a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea, în vederea 
implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj”; 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Consilierii PNL se vor abţine sau vor vota împotrivă la acest punct de pe ordinea de zi 

prin care ne cereţi să trecem din domeniul public în domeniul privat nişte bunuri 
deoarece în ultima perioadă am fost sesizaţi de foarte mulţi cetăţeni că aceste bunuri au 
fost deja scoase din funcţiune. Am cerut şi la comisie să se verifice acest lucru. Nu 
suntem convinşi că acest punct de pe ordinea de zi este aşa cum ar trebui să fie, în 
consecinţă, ne vom abţine la acest punct de pe ordinea de zi.  

Dl. Director Gâlea: 
Aceste platforme de gunoi nu sunt scoase din funcţiune. Mai mult, până la 

implementarea proiectului management integrat al deşeuirlor şi amplasarea platformelor 
îngropate pe amplasamentele vechilor platforme de gunoi, acestea vor fi exploatate în 
continuare de către SC Salubritate, aceasta având obligaţia de a ridica gunoiul până la 
finalizarea implementării proiectului „Management integrat al deşeurilor”, deci şi la 
această oră platformele sunt exploatate de Sc Salubritate şi nu sunt scoase din funcţiune.  
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Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă trecerea din  domeniului public,  în domeniul privat al municipiului 
Craiova a  bunurilor concesionate către  S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 
scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare, în vederea implementării  
proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

Art.2. Se aprobă mandatarea administratorului S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să  
îndeplinească toate formalităţile legale de  scoatere din funcţiune , valorificare  
sau casare  a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotătâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

               Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile  Consiliul Local al  Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 

                          alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 18 voturi pentru şi 6 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Cosman).  
 
 
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.361/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului 
Primarului Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se ia act de demisia dnei.Ştefan Lucia din Consiliul de Administraţie al Sport Club 

Municipal Craiova. 
Art.2. Se aprobă desemnarea dnei.Creţu Daniela, reprezentant al Primarului Municipiului 

Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova. 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2013 şi nr.185/2015. 
  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Sport Club Municipal 
Craiova şi dna.Creţu Daniela 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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38. Întrebări și interpelări. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dl. Primar, cu maximă responsabilitate vă solicit să scoateţi acest punct de pe ordinea 

de zi datorită faptului că răspunsurile la interpelările noastre nu vin mai deloc. Adică, 
până la urmă, prin aceste interpelări, noi vă interpelăm pe dvs., care sunteţi conducătorul 
executivului şi nu primim niciun răspuns. În ultima şedinţă ordinară, atât eu cât şi colega 
mea, Adriana Ungureanu, am făcut nişte interpelări cu privire la Compania de Apă. Au 
trecut mai mult de zece zile de la ultima şedinţă ordinară, nu avem niciun fel de răspuns. 
În consecinţă, ori facem acest punct de întrebări şi interpelări aşa cum trebuie să-l facem, 
ori vă rog frumos să-l scoateţi de pe ordinea de zi să nu pierdem timpul degeaba.  

Dl. Primar Genoiu: 
Compania de Apă are, într-adevăr, nişte datorii vis a vis de aceste răspunsuri. Vă rog 

foarte mult, am făcut o analiză cu dl. Secretar şi înainte de şedinţă şi am constatat şi eu ce 
spune dl. consilier. Sunt câteva răspunsuri la care trebuie să dispuneţi la subalternii dvs. 
să le răspundă. Nu cred că aveţi ceva de ascuns. Dacă nu mă înşel eu, acolo este vorba de 
anumite documente care, unele din ele, sunt publice. Toate sunt publice, dar unele sunt 
chiar afişate, chiar cred că sunt on line. Dispuneţi să fie transmise şi să se răspundă la 
solicitare. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să vă spun încă o dată că nu m-am opus niciodată festivalului Shakespeare. 

Mie îmi place teatrul. Eu am spus, cheltuielile mi se par extraordinar de mari. Nu 
contează, suntem cunoscuţi, este bine. Când vor veni coreenii, să staţi acolo în faţă, să 
ascultaţi în coreană când zice Othelo. 

Vreau să vă rog frumos, dl. primar, şi cei care se ocupă de deszăpezire. Mi se pare 
corect să nu intre lumea în derivă că şi se dau amenzi pe trotuare, dacă nu-şi dau la o 
parte zăpada, pentru că oamenii nu pot să-şi dea zăpada decât în stardă. Dacă o dau în 
stradă la cât ninge, este mai mare debandada. Trebuie, pur şi simplu dată o porţiune să se 
poată trece, nu să facem şi mai mare debandada cum am văzut mulţi ieri direct în 
mijlocul străzii. În stradă cât era zăpada nu trecea nicio maşină şi mai vin şi ei şi dau tot 
în stradă. Să facă nişte munţişori aşa, dar să se poată trece pe lângă ei. Intră în disperare 
că vin şi le dau amendă. Nu le dă nimeni amendă. Cred că în vremurile acestea, în 
condiţiile în care noi nu ne facem treaba şi nu suntem în stare să deszăpezim. Eu am 
venit astăzi cu taxi că nu s-a putut pe Vlad Ţepeş pleca, este blocată toată strada. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Am avut curiozitatea să citesc articolul postat de Gazeta de Sud şi am citit şi câteva 

comentarii, în care menţionez că mă regăsesc şi eu. Este inadmisibil ca utilajele să 
circule cu lama ridicată. De două zile, de când a început să ningă, utilajele de deszăpezire 
circulă cu lama ridicată. Şi cele care împrăştie material antiderapant. Dl. viceprimar, nu 
vă strâmbaţi pentru că aşa este. Citiţi comentariile să vedeţi. Aşa se întâmplă, asta este 
problema noastră pentru că oamenii nu-şi fac treaba. Degeaba vă duceţi dvs. şi staţi pe 
lângă ei. Problema este că oamenii care se ocupă de deszăpezire nu-şi fac treaba cum ar 
trebui s-o facă.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
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Dl. Primar, la începutul acestei şedinţe, ne-aţi făcut o expunere a dezastrului de pe 
străzile şi din cartierele craiovene. Există un grad de nemulţumire foarte ridicat în rândul 
populaţiei craiovene. Este inadmisibil ca la trei zile de la începerea ninsorii să nu se intre 
absolut deloc în cartierele craiovene, iar pe arterele principale să nu se circule în mod 
fluent. Foarte multă lume se plânge că nu a văzut utilajele şi maşinile de deszăpezire să 
arunce materiale şi soluţii antiderapante pe străzi. Este inadmisibil aşa ceva. Ce s-a 
întâmplat în acest an?  

Aş dori un răspuns scris în ceea ce priveşte toate contractele de deszăpezire aferente 
acestui an şi sumele alocate pentru aceasta. Este nevoie de transparenţă pentru ca 
cetăţenii Craiovei să ştie cât a costat dezastrul deszăpezirii din acest an.  

V-am întrebat data trecută despre acele parcometre pentru locurile de parcare cu plată 
din centrul oraşului. Dvs. mi-aţi spus de chitanţiere şi nu ştiu ce poveşti. Eu nu v-am 
întrebat de alte poveşti, v-am întrebat strict despre acele parcometre, ba mai mult, astăzi, 
o altă problemă, mi-au sesizat cetăţeni că sunt ridicate maşinile de pe locurile de parcare 
cu plată din centrul oraşului. Dacă cineva nu a plătit sau a încălcat regulamentul, sunt de 
acord să plătească amenda, dar de ce sunt ridicate maşinile de pe locurile de parcare cu 
plată? Asta este absolut aberant şi a fost altă problemă ridicată de cetăţeni.  

Nu în ultimul rând, aşa cum am discutat şi la dezbaterea pe bugetul Craiovei, am 
depus o iniţiativă scrisă privind revenirea la denumirile de odinioară ale aleilor şi zonelor 
atractive din Parcul Nicolae Romanescu şi aş dori să mă îndrumaţi sau împreună să 
stabiliţi un mod de lucru pentru a elabora un proiect de hotărâre de consiliu în acest sens. 

Dl. Consilier Local Nedelescu: 
Am auzit aici spunându-se că colegii de la salubritate nu şi-au făcut datoria. Este 

greşit. Este foarte adevărat, când n-ai făcut niciodată această activitate, nu te-ai ocupat 
niciodată, este greu să vorbeşti. Cel puţin vă vorbeşte unul care câţiva ani buni de zile la 
rând s-a ocupat de această activitate. Sunt colegi care nu au dormit 24 de ore. Mai mult, 
vreau să vă spun că în condiţiile care au fost, nu se putea face mai mult şi vă spune unul 
care a făcut această activitate şi se pricepe.  

Mai mult, planul pe care noi l-am aprobat, acest plan de deszăpezire, l-am aprobat 
noi în consiliul local. Haideţi să ne uităm pe el, să vedem puţin, să-l citim, să ne aducem 
aminte. Este prevăzut pe etape, pe urgenţe, urgenţa nr. 1, urgenţa nr. 2, urgenţa nr. 3. 
Sunt urgenţe să intervină. În primul rând trebuie spitalele. De exemplu m-am informat şi 
eu. Ştiţi că azi noapte de trei ori s-a curăţat heliportul de la Spitalul nr. 1 care trebuie să 
fie operativ? Ştiţi foarte bine, la fabricile de pâine, la spitale, unde trebuie să intervenim 
cu prima urgenţă şi aleile principale. Că e loc de mai bine? Poate să fie loc de mai bine. 
Rugămintea mea, haideţi să respectăm aceşti oameni să nu spunem că n-au muncit, că nu 
şi-au făcut datoria, pentru că aceşti oameni au muncit 24 de ore din 24. Avem oameni la 
salubritate, mergeţi şi vedeţi cum arată. Directorul de la salubritate a fost toată noaptea 
de serviciu, este şi astăzi, este şi mâine şi poimâine şi atâta timp cât va fi nevoie. 
Rugămintea mea este una singură şi asta m-a determinat să intervin: oamenii de la 
salubritate şi cei care fac această activitate şi-au făcut-o şi au muncit într-adevăr. Este 
foarte greu să stai toată noaptea în frig pe utilajele care se defectează, pe utilajele care 
atunci când împrăştiem sare, automat se blochează că asta este situaţia. Avem însoţitor de 
la primărie care coboară şi dă cu lopata la melcul de la sărăriţă pentru a împrăştia sarea. 



sapl 6/-       sed ord. 27.02.2018                                                         37                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Vă rog eu, haideţi să-i respectăm pentru că, într-adevăr şi-au făcut datoria. Nu v-am 
pronunţat numele şi n-am pronunţat la nici unul şi vă rog eu, haideţi să ne respectăm. N-
am luat cuvântul de fiecare dată de dragul de a vorbi. Am luat cuvântul în cunoştinţă de 
cauză. Nu vorbiţi despre aceşti oameni care şi-au făcut datoria. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Eu cred foarte mulşt în puterea exemplului şi pentru că colegul nostru, Doru Câplea, 

nu are ce face, poate să deszăpezească partea din faţă de la sediul PNL pentru că este plin 
de zăpadă. 

Dl. Primar Genoiu: 
Haideţi că închidem odată că eu, una peste alta, mai am şi treabă că ninge de rupe 

pământul. Dacă vreţi să stăm la discuţii, de aici încolo puneţi-le scrise. Dar sunt obligat 
să răspund la nişte interpelări. 

D-na Ungureanu, nu s-a dat nicio amendă nimănui vis a vis de deszăpezirea din faţa 
proprietăţii. Nu s-a dat nicio amendă. Mai mult decât atât, comunicatul dat de Poliţia 
Locală spune: avem rugămintea. În mod special al discutat cu dl. Mateescu şi cu cei de la 
Poliţia Rutieră, am discutat ieri. Şi Poliţia Rutieră a spus: în perioada asta chiar nu dăm 
amenzi indiferent despre ce este vorba. Deci totul pleacă de la rugăminte, de la 
înţelegere, de la iniţiativa fiecăruia. 

Dl. Diaconu, utilajele de care vorbiţi dvs. le-am văzut şi eu, le-a văzut foarte multă 
lume, le-am văzut şi în Gazeta de Sud. Nu sunt din cele 50 de utilaje ale primăriei. Sunt 
toate ale Companiei Naţionale de Drumuri, ale drumurilor judeţene şi ale drumurilor 
naţionale. Am luat legătura cu ei şi numărul acela de maşină care este dat, am primit şi eu 
pe facebook, l-am verificat instantaneu. Am luat legătura, Adi Cosman a vorbit cu 
directorul de la Drumuri Naţionale, a luat legătura Delia Ciucă cu Directorul de la 
Drumurile Judeţene. Le-am solicitat dacă mai traversează raza oraşului Craiova, să nu 
ami circule cu lamele ridicate că ne crează şi nouă un disconfort şi foarte mulţi cetăţeni 
ne reproşează. Nu am prins o maşină şi vă rog foarte mult, dacă constataţi o maşină, 
trimiteţi-ne numărul spre verificare şi verificăm. Eu nu zic, este posibil să fie şi de-al 
nostru vreunul, dar haideţi să discutăm în cunoştinţă de cauză şi să putem să şi facem 
ceva constructiv. Dacă există un astfel de şofer care are această problemă, să-l şi 
verificăm. Nici acolo nu tăiem capul, că este posibil să aibă o problemă, o defecţiune, sau 
este posibil să fie el rău intenţionat, dar haideţi s-o verificăm. Vă garantez că am în 
obiectiv acest lucru şi l-am văzut de ieri.  

La dl. Câplea – eu consider că cea mai bună soluţie pe care o văd eu pentru 
nemulţumirile şi problemele tale este să te sui pe o maşină de deszăpezire. Stelică 
Bărăgan s-a oferit să te însoţească pe unde vrei să mergi. Cred că aceste lucruri şi aceste 
critici nu poţi să le faci decât în momentul când ai văzut cu ochii tăi ce înseamnă o 
deszăpezire. Când ai intrat cu o maşină de deszăpezire care este la limita de a se surupa 
pe str. Carpenului, cum a păţit Stelică azi dimineaţă sau în Troaca, sau Drumul Berzei. În 
momentul în care participi la o astfel de lucrare, din momentul acela poţi să critici sau să 
lauzi pe cineva, dar a face afirmaţii despre lucruri pe care nu le cunoşti, mă aşteptam, vă 
spun sincer, având în vedere vârsta şi lucrurile pe care le văd pozitive la tine, să spui, dl. 
primar pot să ajut şi eu cu ceva? Chiar aş vrea să vă însoţesc şi să verific eu utilajele din 
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teren pentru un traseu. Îţi dau şi staţie să comunici cu ei şi orice. Ai tot dreptul, eşti 
consilier. Dar hai să nu criticăm aşa să vedem ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat.  

Vis a vis de celelalte două probleme pe care le-aţi ridicat, atât aleile din parc, cât şi 
cealaltă problemă ridicată de dl. Florescu la ultima şedinţă şi reţine, nu a fost în şedinţă 
ordinară, a fost în şedinţă extraordinară, pe buget, cea cu denumirile. Am avut azi 
dimineaţă o discuţie, la prima oră, la ora 8 atât cu Direcţia Urbanism, cât şi cu Serviciul 
Imagine cărora de la interpelarea de atunci le-am trimis să rezolve problema şi Gabi 
Miereanu era cu un răspuns vis a vis de Direcţia Judeţeană de Cultură cu care este în 
contact, vis a vis de denumirile aleilor din parc şi nu cred că am apucat să i-l semnez, am 
intrat în şedinţă, dar nu am neglijat-o.  

Singura problemă care este, într-adevăr, am transmis-o d-nei Adriana Câmpeanu de 
la Compania de Apă. 

Vis a vis de parcometre şi de ridicări, nu cred că a existat vreodată. A fost la început 
o mică neînţelegere când un poliţist local a citit greşit numărul maşinii când a citit era 
vorba de GJ în loc de DJ, şi s-a ridicat în mod eronat o maşină. Aţi ridicat maşini din 
parcările cu plată din alt motiv decât neplată? Eu nu am auzit aşa ceva. Este prima dată 
când aud şi nimeni nu mi-a sesizat de la întâmplarea aceea când a venit di Digi şi Gazeta 
de Sud. Din momentul acela eu nu am auzit, dacă este o informaţie dă-ne-o direct să o 
verificăm. 

Vă mulţumesc. Îmi cer scuze dar sunt oamenii care aşteaptă să ne mai spună 
problemele pe care le au pe trasee. Vă doresc o zi fără evenimente.  
 
      Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 2 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl.Radu 
Marin şi dl. Sirop) prin urmare sunt absenţi. 
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.02.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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