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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.04.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 26 consilieri, 1 consilier este 
absent (dl. Roşculete). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea 
lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de Prefect cu privire la actele 
adoptate anterior, respectiv în şedinţa din luna martie – 62 de hotărâri, 24 cu 
comunicarea controlului de legalitate, iar 38 de hotărâri fără control de legalitate, şi în 
şedinţa extraordinară din aprilie, 1 hotărâre adoptată, control de legalitate îndeplinit şi 
cele două procese verbale, dacă nu sunt comentarii, din 29.03.2018 şi din 13.04.2018. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
          Îl invit pe dl. consilier Mihai Marius să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 

Bună ziua! Bun venit la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. În deschiderea şedinţei, dau cuvântul d-lui Primar.  
          Dl. Primar Mihail Genoiu: 
          Eu v-aş ruga să ţinem un moment de reculegere în memoria cetăţeanului de onoare 
al Craiovei, Constantin Giurăscu, în vârstă de 91 de ani, care s-a stins din viaţă şi care în 
2013 a donat întreaga bibliotecă, Bibliotecii Aman, instituţie care l-a făcut să declare în 
foarte multe rânduri că iubeşte Craiova. A fost membru titular al Academiei Române, 
membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Academiei 
Româno-Americane din Statele Unite ale Americii, ultimul reprezentant al dinastiilor de 
istorici Giurăscu Constantin, Constantin C. Giurăscu bunicul, Constantin Giurăscu tatăl, 
încă o dată spun, membru de onoare al oraşului Craiova. Din acest motiv am vrut să 
ţinem un moment de reculegere. Vă mulţumesc! 
          Dl. Preşedinte: 

Prin Dispoziţia nr. 2176/19.04.2018, având în vedere raportul nr.64983/2018 
întocmit de Secretarul Municipiului Craiova prin care se propune convocarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în şedinţa ordinară, din data de 26.04.2018; 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 
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în şedinţă ordinară, în data de 26.04.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 31.03.2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al 
anului 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., ordinea 
de zi. 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL aprobarea accesării unei 
linii de credit. 

9. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a 
altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, 
începând cu anul 2019. 

10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor 
Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2018. 

12. Proiect de hotarare privind redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova, în Direcţia de Asistenţă Socială Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare al R.A.T.  SRL. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare al  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei 
municipiului Craiova 2018”, ediţia a XXII-a. 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, maiorului (I) Olteanu George-Cristian. 
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17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel. 

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, caporalului clasa a III-a Radu Marius-Bogdan. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi a profesorilor 
îndrumători, cu rezultate excepţionale la fazele naţionale ale concursurilor şcolare 
din anii 2016-2018. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul 
Craiova, a Concursului Internaţional „Interferenţe Culturale în Context European” 
2018, ediţia a XII-a.  

21. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile 
ocazionate de înmormântarea marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Craiova, Neculai Tilihoi. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.156, bl.R9, sc.1, ap.11, 
respectiv str.Potelu, nr.170, bl.R6, sc.1, ap.7. 

23. 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.1, ap.3. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.3. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.5. 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii 
funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate 
pentru activitatea de administrare a imobilelor. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare 
ale Pieţei Craioviţa Nouă-Orizont, Pieţei Ciupercă, Pieţei Dezrobirii şi Târgului 
Municipal Craiova. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru biletele de acces la meciul 
din finala Cupei EHF Feminin 2017-2018, desfăşurate în Sala Polivalentă din 
municipiul Craiova. 
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30.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.37424/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Păsărin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Păsărin 
Alina-Nicoleta. 

31.Proiect de hotărâre privind închirierea prin încredinţare directă, către  Şcoala 
Postliceală Edunet Craiova, a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale 
„Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40. 

32.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

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

34.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.493/2017 referitoare la concesionarea, de către municipiul Craiova, de 
la oraşul Tismana, a terenului aferent Staţiei de Captare Izvarna. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., pentru Municipiul Craiova, aferent activelor date în 
administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare, pentru anul 2018. 

36. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 24.05.2018. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor şi a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă între 
str. Paşcani-incinta Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu,  în vederea construirii a 3 
blocuri de locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+7 și D+P+8, cu spaţii 
comerciale la parter şi parcare la demisol, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str. Pascani, nr.7. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei cuprinsă între străzile Calea Bucureşti-
Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcţiunii din zonă industrială şi 
depozitare, în zonă mixtă cu funcţiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerţ şi 
zonă rezidenţială-locuinţe colective şi dotări aferente, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.113. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.85/2018 referitoare la aprobarea Protocolului de asociere între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul 
Sănătăţii,  Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul 
Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Spital Clinic 
Regional de Urgenţă Craiova”. 

40. Întrebări şi interpelări. 
 
Cu menţiunea că la punctul 8 de pe ordinea de zi s-a modificat forma de 

prezentare, punctul 10 a devenit punctul 12, respectiv punctul 12 a devenit punctul 10, iar 
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punctul 28 de pe ordinea de zi a fost retras, supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
O singură observaţie. Dacă tot s-au inversat, să daţi citire şi titulaturii proiectului, 

ca să nu existe confuzii.  
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 31.03.2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al 
anului 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., ordinea 
de zi. 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL aprobarea accesării unei 
linii de credit. 

9. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a 
altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei 
sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, 
începând cu anul 2019. 

10. Proiect de hotarare privind redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova, în Direcţia de Asistenţă Socială Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor 
Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare 
al R.A.T.  SRL. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare 
al  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei 
municipiului Craiova 2018”, ediţia a XXII-a. 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, maiorului (I) Olteanu George-Cristian. 

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel. 

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, caporalului clasa a III-a Radu Marius-Bogdan. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi a profesorilor 
îndrumători, cu rezultate excepţionale la fazele naţionale ale concursurilor şcolare 
din anii 2016-2018. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul 
Craiova, a Concursului Internaţional „Interferenţe Culturale în Context European” 
2018, ediţia a XII-a.  

21. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile 
ocazionate de înmormântarea marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Craiova, Neculai Tilihoi. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.156, bl.R9, sc.1, ap.11, 
respectiv str.Potelu, nr.170, bl.R6, sc.1, ap.7. 

23. 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.1, ap.3. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.3. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.5. 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii 
funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate 
pentru activitatea de administrare a imobilelor. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru biletele de acces la meciul din 
finala Cupei EHF Feminin 2017-2018, desfăşurate în Sala Polivalentă din 
municipiul Craiova. 
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29. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.37424/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Păsărin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Păsărin 
Alina-Nicoleta. 

30. Proiect de hotărâre privind închirierea prin încredinţare directă, către  Şcoala 
Postliceală Edunet Craiova, a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale 
„Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.493/2017 referitoare la concesionarea, de către municipiul Craiova, de 
la oraşul Tismana, a terenului aferent Staţiei de Captare Izvarna. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., pentru Municipiul Craiova, aferent activelor date în 
administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare, pentru anul 2018. 

35. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 24.05.2018. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor şi a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă între 
str. Paşcani-incinta Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu,  în vederea construirii a 3 
blocuri de locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+7 și D+P+8, cu spaţii 
comerciale la parter şi parcare la demisol, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str. Pascani, nr.7. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei cuprinsă între străzile Calea Bucureşti-Sărarilor-
Traian Lalescu, în vederea schimbării funcţiunii din zonă industrială şi depozitare, 
în zonă mixtă cu funcţiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerţ şi zonă 
rezidenţială-locuinţe colective şi dotări aferente, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.113. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.85/2018 referitoare la aprobarea Protocolului de asociere între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul 
Sănătăţii,  Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean 
Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Spital Clinic Regional de 
Urgenţă Craiova”. 

39. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Consilierii PNL sunt consecvenţi în a vota împotriva acestui buget disproporţionat, 

iar de data aceasta proiectul a fost inaccesibil pe site-ul primăriei pentru câteva zile. Deci 
nu a putut fi consultat cu aceste modificări aduse. Mi se pare nepotrivit să nu poţi să 
consulţi proiectul de modificare a bugetului şi inclusiv pentru acest motiv, vom vota 
împotriva lui. Vă mulţumim.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-428.808,00 mii lei (363.636,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 65.172,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-430.578,00 mii lei (363.636,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 66.942,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului 

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

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-10 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă rectificarea Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare în anul 2018, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă rectificarea Programului anual de investiţii 2018, conform anexei nr.12 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.32/2018. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
După cum ştiţi şi dvs., fetele de la echipa SCM Craiova s-au calificat în finala 

Cupei EHF, cupă înfiinţată acum doi ani, care adună pe lângă Cupa Cupelor şi 
reprezentantele care vin din Cupa Campionilor. Vreau să vă rog încă o dată, întrucât a 
fost o mare degringoladă la echipă în condiţiile în care nu s-au semnat contractele şi au 
fost multe probleme, să zic eu aşa, care le-au făcut să cadă destul de mult psihic în 
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această perioadă, aşa cum putem vota astăzi 435 mii lei bugetul rectificat, aşa se poate da 
şi o primă înainte de meciul care are loc la Viper sâmbăta viitoare şi în care le urăm 
succes fetelor noastre. Se vede deja după ceea ce s-a întâmplat, că ne sunt ostili, 
bineînţeles, şi arbitrii, că ieri s-a pierdut meciul la Roman, pe lângă nervozitatea fetelor şi 
greşelile arbitrilor care au dus la denaturarea scorului. Vreau să vă rog frumos până în 
data de 5 să hotărâm şi să le dăm acestor fete, aşa cum a propus şi d-na consilier Bianca 
Predescu, un avans la prima care se spune că se va da la sfârşit. Poate nu ştiţi, jucăm cu 
campioana Norvegiei şi trebuie stimulate aceste fete. Dacă şi duminică vom pierde 
meciul cu Cisnădie cu doi arbitri care vor veni, bineînţeles, aduşi de formaţie, au mai fost 
suspendaţi din cauza Craiovei o dată, nu o să putem să stimulăm fetele şi să le ajutăm. Vă 
mulţumesc foarte mult. Eu sunt împotriva acestui punct până nu le dăm prime. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Sunt în asentimentul colegei mele, Adriana Ungureanu. Noi considerăm că 

performanţa trebuie răsplătită. Nu trebuie să aşteptăm să câştigăm finala pentru a răsplăti 
aceste fete. Accederea în finală este în sine o performanţă şi sunt convins că ar plusa 
foarte mult la motivaţie un stimulent financiar. Nu am o propunere exactă în acest sens, 
dar haideţi să analizăm, o propunere de bun simţ, rezonabilă care ar ridica moralul fetelor 
şi le-ar da încredere pentru finală. În acelaşi timp, nu pot să nu semnalez din nou situaţia 
în care se găseşte echipa cu aceste plecări de la final de sezon. Avem semnale că sunt 
patru fete care deja au semnat contracte şi încep din vară. Ar fi păcat ca o echipă ce arată 
atât de bine şi are deja atâtea performanţe, să se destrame sau să fie în pragul disoluţiei, 
începând cu această vară. Deci ne lăudăm cu ele, suntem mândri, dar nu le dăm prime şi 
le scumpim biletele. Vă mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu nu vreau să intru în polemici cu dvs. pe tema sportului, dar vreau să vă atarg 

atenţia asupra unui lucru: că bugetul clubului sportiv din 2012 şi până acum a crescut de 
aproape patru ori, iar performanţa la ora aceasta se face cu buget. Am auzit în spaţiul 
public o grămadă de lucruri, multe şi preluate de o parte din dvs., cum că clubul, primăria 
vrea să desfiinţeze echipa de handbal. Vreau să fie un lucru foarte clar. Echipa de 
handbal a ajuns unde a ajuns cu sprijinul nostru, al consiliului local. Este meritul în 
totalitate al jucătoarelor, dar jucătoarele sunt reunite la această echipă. Este meritul în 
totalitate al anternorului, dar antrenorul antrenează această echipă. Întotdeauna au existat 
discuţii aproape de sfârşitul sezonului despre noua echipă şi vreau să vă aduc aminte că 
am avut discuţii de pe vremea când era Relu Roşca antrenor la Craiova, de câte ori se 
apropia sfârşitul campionatului cu fetele care vor să plece şi fetele care nu vor să mai 
rămână, ş.a.m.d. Aceste lucruri se întâmplă întotdeauna în perioada aceasta. Ceea ce 
vreau eu să reţineţi este un singur lucru: este foarte uşor să vorbeşti de pe margine, este 
foarte uşor să comentezi şi este foarte important ca şi cunducător al clubului, să respecţi 
legea, în primul rând, iar sportul este unul din domeniile care te cam ia de cap. Şi multă 
lume face greşeli şi prostii pentru că este, de multe ori, controlată de sentimente, nu de 
raţiune. Ceea ce se întâmplă şi ceea ce face directorul clubului, este ceea ce trebuie să 
facă, să respecte legea. În privinţa bugetului, şi vreau să vă atrag atenţia asupra unui fapt. 
Am stabilit că este normal ca premiile să fie la sfârşit în funcţie de performanţă. Am 
stabilit că una ar fi premierea echipei ca finalistă şi alta ar fi premierea ca şi câştigătoare 
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a finalei. Nu poţi să vii toată ziua cu premii în Consiliul Local şi să dai prime peste prime 
şi este normal ca primele să le dai la sfârşit în funcţie de rezultate, mai ales că se închide 
şi campionatul, mai ales că locul doi este o poziţie, locul 3 este altă poziţie şi ele sunt 
cumulative. Este prematur de a discuta de prime în acest moment, chiar dacă dvs. 
consideraţi că este stimulativ. Eu consider că stimulativă este toată atmosfera şi toată 
activitatea acestei echipe din cursul anului 2018. Ceea ce este în bugetul de astăzi şi 
vreau să luaţi aminte asupra faptului că aţi spus că nu-l votaţi, este suplimentarea 
cheltuielilor pentru desfăşurarea acestor etape, pentru că în bugetul iniţial nu au fost 
prinse cheltuieli pentru finala cupei în care jucăm. Şi sunt cheltuieli obligatorii pentru 
susţinerea acestei etape. Nam nimic împotrivă, dar gândiţi-vă bine dacă susţineţi echipa 
sau nu o susţineţi că fără fondurile de desfăşurare a etapei degeaba le premiem noi, că 
înseamnă că nu au bani de deplasare. Să lămurim o dată. Este meritul echipei şi este bine. 
Şi vă rog foarte mult, haideţi să nu estompăm meritele şi frumuseţea acestei echipe şi a 
performanţei ei prin tot felul de vorbe, zvonuri şi lucruri care apar în spaţiul public 
nefondate. Ce se întâmplă la club se întâmplă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
vreau să vă atrag atenţia asupra unui singur lucru, că legislaţia la ora aceasta este mult 
modificată în bine datorită eforturilor oamenilor care au lucrat şi lucrează la SCM 
Craiova. Legislaţia la nivel naţional a fost modificată datorită oamenilor care lucrează la 
SCM Craiova. Şi eforturile nu s-au oprit şi mai sunt lucruri de clarificat, acelea care la 
ora aceasta crează acele frecuşuri de care vorbiţi dvs. şi care sunt de multe ori poate 
viduri în legislaţie şi se lucrează la ele şi sunt eforturi în continuare. Hai să nu criticăm 
oamenii care muncesc că muncesc toţi. 

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

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
c)  total venituri –12.462,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
d) total cheltuieli –12.462,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.38/2018. 

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

voturi.  
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2018, după cum urmează: 
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a)  total venituri – 758.313,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 765.925,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.41/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 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 execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

trimestrul I al anului 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat 20 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 31.03.2018. 
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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

31.03.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat 20 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
trimestrul I al anului 2018. 
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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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2018, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului 
Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., ordinea de zi. 
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 Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 

Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., următoarea ordine de zi: 
a) achiziţionarea, în sistem leasing financiar, pe o perioadă de 60 de luni, a unei 

„autoutilitară basculabilă 2 tone-4 buc.” şasiu IVECO DAILY 35C12 EURO 
6 cu benă basculabilă trilaterală; 

b) împuternicirea dlui.Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., să semneze contractul de achiziţie în sistem leasing financiar 
cu ofertantul declarat câştigător, Eurobody Hydraulics S.R.L. în asociere cu 
Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. şi subcontractantul Unicredit 
Insurance Broker S.R.L.. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihai Vlad şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman).  
 

 
8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului 

Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL aprobarea 
accesării unei linii de credit. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct de pe ordinea de zi, RAT SRL solicită accesarea unei linii de credit 

de 3 milioane de lei. Consider că RAT ştie ce vrea, are nevoie de bani, îi solicită, trebuie 
totuşi să se gândească că orice sumă atrage după sine şi dobânzi şi că acest SRL, că asta 
am vrut noi să fie, sau au vrut alţii să fie, se împovărează şi cu acest credit, dar problema 
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nu este neapărat a RAT-ului. RAT-ul face transport public în Craiova. Problema este în 
curtea noastră, adică în curtea Primăriei Craiova şi în curtea Consiliului local. RAT-ul, 
de unul singur, nu se poate descurca. Trebuie sprijinit transportul public local din 
Craiova. Se vede cu ochiul liber că avem mari probleme la acest capitol. Cu câteva zeci 
de autobuze şi cu câteva tramvaie vechi nu se poate face transport public de calitate în 
Craiova. Trebuie să recunoaştem acest lucru, este primul pas, şi dacă recunoaştem, atunci 
trebuie să luăm şi măsuri. Şi consider că măsurile trebuie luate de îndată, urgent şi 
acestea ar consta pe scurt în continuarea programului de achiziţii de autobuze care s-a 
oprit undeva la jumătate. La investiţii, pe care trebuie să le facă primăria în RAT SRL 
inclusiv să ne gândim la infrastructura din interiorul regiei şi din oraş pe care circulă 
mijloacele de transport, la staţiile de autobuze, la staţiile de tramvai. Aici sunt şi nişte 
probleme de siguranţă a călătorilor. Mă gândesc la staţiile de tramvai de pe Calea 
Bucureşti. Ca să dovedim că ne interesează acest lucru, eu vă invit pe toţi consilierii 
locali în frunte cu dl. primar, domnii viceprimari, să ne împărţim în trei echipe şi să ne 
urcăm în autobuzele SC RAT SRL o oră, să ne plimbăm puţin prin Craiova cu Prestige-
urile, cu Breda Menarini şi cu DM-urile. Chiar după această şedinţă, timp de o oră nu 
cred că este prea mult să ne răpim dintr-o zi care are 24 de ore, o oră nu contează prea 
mult, şi ne facem o altă imagine şi o altă viziune despre cum se desfăşoară transportul 
public de persoane în Craiova. Eu cam atât am avut de spus şi aştept să anchiesaţi la 
invitaţia mea. 

Dl. Sorin Manda – administrator public: 
Dl. consilier, în rimul şi în primul rând trebuie să facem diferenţa între credit şi 

linie de credit. Din ce ştiu eu, pe ordinea de zi este aprobarea unei linii de credit de 3 
milioane de lei, nu un credit. Sunt două lucruri total distincte. Referitor la invitaţia dvs., 
ştiu foarte bine că aţi fost director şi nu cred că v-aţi primbat vreodată cu autobuzul 
atunci când aţi fost director. Este foarte bine că aveţi această iniţiativă ca şi consilier 
local. Lucrul pe care îl apreciez din tot ceea ce aţi spus dvs., este adevărat că transportul 
în comun la ora actuală nu este acolo unde ne-am dori, drept pentru care, cu ajutorul 
consiliului local, RAT-ul a făcut primul pas şi anul acesta are o listă de investiţii undeva 
la 6 milioane lei, cea mai mare din ultimii 20 de ani de existenţă a operatorului de 
transport, drept pentru care este accesată şi această linie de credit pentru ducerea la 
îndeplinire a listei de investiţii. Eu vreau să merg cu dvs. să ne plimbăm cu Bredele şi să 
şi vorbim de povestea lor. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu ştiu foarte bine care este deosebirea dintre o linie de credit şi un credit, dl. 

Manda Sorin. Vă asigur de acest lucru pentru că am lucrat doi ani şi jumătate cu linii de 
credit şi ar fi chiar culmea să nu fi ştiut ce fac pe acolo. Legat de autobuzele Breda 
Menarini, dacă trăiaţi cu impresia că ele au fost achiziţionate în perioada cât am fost eu 
acolo director, să ştiţi că nu este adevărat, le-am moştenit acolo, eu m-am luptat şi am 
avut un program şi un proiect de repunere în funcţiune a acestor autobuze şi chiar cu 10 
dintre ele am şi reuşit. Şi aş dori să se continue acest program pentru că nu avem alte 
variante. Varianta cea mai bună sunt convins că ar fi cu autobuze noi. Numai că vedem 
că autobuzele noi nu vin în Craiova aşa uşor.  Trebuie plătite şi se pare că acest lucru nu 
se întâmplă.  
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Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vă răspund vis a vis de ceea ce aţi spus de investiţii şi de continuarea 

programului de achiziţie. Aşa cum ştiţi este în derulare axa 4.1 care prevede achiziţia de 
autobuze şi tramvaie noi. Este vorba de 10 + 2 tramvaie noi, deci 12 tramvaie noi şi 35 
autobuze electrice noi. Există, într-adevăr, un acord cadru, dar să nu uităm un lucru. Acel 
acord cadru prevedea achiziţia de autobuze din care s-au achiziţionat, dacă nu mă înşel, 
27 în prima etapă, plus încă 5 anul trecut, de autobuze euro 5. La ora asta a cumpăra 
autobuze euro 5 nu mai este de actualitate. Şi atunci avem discuţii cu BERD pentru a 
face un contract, deci nu mai vorbim de fonduri europene, separat de un contract de 
împrumut care să cuprindă atât în renovarea clădirilor primăriei, cât şi achiziţia a alte 35 
de autobuze. Deci vorbim de 35 plus 35 de autobuze noi.. Programele sunt în lucru, se 
derulează, deci nu a abandonat nimeni investiţiile. Faţă de programul de investiţii al 
RAT-ului, chiar o să rog conducerea RAT-ului să-l prezinte consiliului local în perioada 
imediat următoare pentru că este foarte interesant. Ceea ce pot eu să vă spun la linia pe 
care o solicită RAT-ul, este că, iniţial, când am început discuţiile cu BERD-ul, am 
început discuţiile pe RAT. Am întrebat dacă putem să luăm un credit de achiziţie 
autobuze pe RAT. Ştiţi bine că achiziţia şi ştiu că aţi lucrat şi ştiţi că achiziţia de 
autobuze prin RAT este cu 19% mai ieftină pentru că se deduce TVA. Şi asta era la 
începutul anului la care BERD a spus că RAT are o situaţie financiară mai precară, nu 
cred că se poate, dar fără să consulte o situaţie financiară a RAT-ului. În momentul în 
care am ajuns cu creditul la primărie şi am discutat de finanţarea reparaţiei celor două 
clădiri şi au venit şi au propus că trebuie să existe un pachet şi cu autobuze pentru că aşa 
sunt programele lor, prevăd eficienţă energetică şi transport verde, atunci au fost la RAT 
şi atunci au constatat că situaţia RAT-ului permite achiziţionarea a mult mai mult decât 
35 de autobuze, RAT-ul la ora asta având o situaţie financiară foarte bună. Deci situaţia 
financiară a RAT-ului a fost mult schimbată în ultimii doi ani, aşa că la ora aceasta linia 
de credit care poate să aducă RAT-ul în situaţia de a nu mai plăti la termene, de a nu mai 
face cheltuieli cu termen de plată foarte lung şi să poată să scurteze termenul de plată, 
asta însemnând şi preţuri de achiziţie mult mai bune, este şi verificată. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă accesarea de către R.A.T SRL, a unei linii de credit în sumă de 
3.000.000 lei şi, pe cale de consecinţă, se mandatează în acest sens, 
reprezentantul municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţilor R.A.T SRL.  

Art.2. Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, cu 
următoarele imobile aflate în proprietatea R.A.T. SRL: 

 a) imobilul situat în B-dul Dacia nr.3 înscris în cartea funciară nr.19418 a 
Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 11861/1, 11861/2, 11861/3, 11861/4, 
11861/5, 11861/6, 11861/7, 11861/8; 

 b) imobilul situat în str.Dimitrie Gerota nr.7 înscris în cartea funciară cu nr. 16696  
a Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 10531/1, 10531/2, 10531/3, 10531/4, 
10531/5, 10531/6, 10531/7, 10531/8, 10531/9; 
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 c) imobilul situat în Calea Severinului nr.23 înscris în cartea funciară cu nr.24082 
a Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 12932/1, 12932/2, 12932/3, 12932/4, 
12932/5, 12932/6, 12932/7, 12932/8, 12932/9, 12932/10, 12932/11; 

 d) imobilul situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1 înscris în cartea funciară cu 
nr.3105/0/1. 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Marcel Tănăsescu, administrator al R.A.T SRL să 
iniţieze demararea procedurilor şi să efectueze toate demersurile necesare pentru 
accesarea liniei de credit. 

Art.4. Se împuternicesc următoarelor persoane să semneze toate documentele cu 
instituţia bancară nominalizată să acorde linia de credit şi să efectueze 
procedurile legale în faţa notarului public: 

   - Tănăsescu Marcel-Administrator R.A.T. SRL 
   - Păun Jeana-Director economic R.A.T. SRL 
   - Udriştoiu Raluca-Şef Birou Juridic R.A.T. SRL 
   - Camen Cecilia-Şef Birou Achiziţii R.A.T. SRL. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL, 
dl.Zorilă Dan, dl.Tănăsescu Marcel şi persoanele împuternicite la art.4 vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi 
a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în 
municipiul Craiova, începând cu anul 2019. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Nu vom vota acest punct. Este vorba despre o mărire de taxe şi impozite. O să ne 

motivaţi că este vorba despre ajustarea cu inflaţia, o să ne motivaţi că legislaţia naţională 
ne obligă ş.a.m.d., dar cum aţi trecut foarte multe proiecte cu care noi nu am fost de 
acord, sunt convins că nu aveţi o problemă să treceţi prin consiliu inclusiv cu acest 
proiect şi consider că dacă ne-ar fi obligat vreo lege, dacă ar fi fost stabilit printr-o lege 
votul nostru, nu-l mai puneaţi pe ordinea de zi şi nu mai aveaţi nevoie de acordul nostru. 
Noi nu vom ridica mâna pentru acest proiect, vom vota împotrivă. Şi dacă este să luăm 
cota de inflaţie din statistică sau de unde este ea preluată şi aşa, până la urmă tot PSD 
este generatorul acestei inflaţii prin politica dezastruoasă la nivel naţional. Şi nu vrem să 
girăm aşa ceva la nivel local. Vă mulţumim. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Şi eu vroiam să subliniez acelaşi lucru ca să înţeleagă toată lumea. Practic, 

craiovenii vor fi nevoiţi să plătească impozite mai mari datorită doamnelor din Videle 
care conduc atât de bine această ţară încât taxele şi impozitele craiovenilor trebuiesc 
mărite cu rata inflaţiei care creşte cu fiecare zi de guvernare a doamnelor din Videle. 
Mulţumesc frumos. 
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Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a altor sume care se 
fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, începând cu anul 
2019, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 

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

10. Proiect de hotarare privind redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, în Direcţia de Asistenţă Socială 
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 redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova, în Direcţia de Asistenţă Socială Craiova. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia de Asistenţă 
Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” 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. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului 

de colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi 
Comunitatea Evreilor Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova, pe perioada 11.05.2018-11.05.2019, 
conform actului adiţional prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova să 
semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.116/2016. 

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare al R.A.T.  SRL. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al R.A.T. SRL, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dl.Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al R.A.T. SRL, aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.140/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL şi dl.Zorilă 
Dan 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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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare al  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dl. Pîrvu Nelu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.251/29.11.2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate 
„Zilei municipiului Craiova 2018”, ediţia a XXII-a. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
O întrebare. Cine sunt artiştii care vor cânta în acest an? Am văzut că este notat 

acolo un program la final, în mare am studiat programul, dar eram curios cine sunt artiştii 
care vor interpreta, dacă s-au stabilit deja. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
         Nu cred că sunt cunoscuţi artiştii, procedura de achiziţie nu cred că a fost finalizată. 
Nu s-a finalizat încă. 

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

Art.1. Se aprobă manifestările cuprinse în cadrul proiectului-program “Ziua Municipiului 
Craiova 2018”- ediţia a XXII-a, care se va desfăşura în perioada 01-09 iunie 
2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, maiorului (I) Olteanu George-Cristian. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Cred că este o idee foarte bună, foarte inspirată a primăriei Craiova, a consiliului 

local, faptul că a introdus pe ordinea de zi conferirea titlului de cetăţean de onoare pentru 
trei militari răniţi în teatrele de operaţii. Este vorba de maiorul Olteanu George Cristian, 
plutonierul adjutant Murărescu Florin Ionel şi caporalul Radu Marius Bogdan. Trebuie să 
apreciem faptul că aceşti militari sub drapelul României au plecat într-un teatru de 
operaţii pentru menţinerea păcii pe această planetă, au fost răniţi în teatru, au avut noroc 
să spunem, pentru că ştim foarte bine că mulţi dintre militarii noştri plecaţi în teatrele de 
operaţii s-au întros altfel, într-un sicriu. Ei au avut noroc că au venit numai răniţi, iar 
societatea şi noi, Craiova, prin intermediul Consiliului Local, face un gest foarte corect şi 
foarte onorant pentru cei trei militari şi le acordă, le conferă titlul de cetăţean de onoare. 
Este un lucru deosebit pe care îl apreciez personal foarte mult. Vă mulţumesc. 

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

Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, maiorului 
(I) Olteanu George-Cristian pentru întreaga activitate în serviciul militar, 
pentru curajul, sacrificiul şi devotamentul, demonstrate faţă de naţiune şi 
comunitate. 

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

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel. 

       Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel pentru întreaga 
activitate în serviciul militar, pentru curajul, sacrificiul şi devotamentul, 
demonstrate faţă de naţiune şi comunitate. 

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

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, caporalului clasa a III-a Radu Marius-Bogdan. 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, caporalului 

clasa a III-a Radu Marius-Bogdan, pentru întreaga activitate în serviciul 
militar, pentru curajul, sacrificiul şi devotamentul, demonstrate faţă de 
naţiune şi comunitate. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi a 
profesorilor îndrumători, cu rezultate excepţionale la fazele naţionale ale 
concursurilor şcolare din anii 2016-2018. 

       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 alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018 a 

sumei de 70.000 lei net, pentru premierea, în cadrul manifestărilor prilejuite de 
Ziua Municipiului Craiova ediţia a XXII-a, din data de 7 iunie 2018, a elevilor 
olimpici craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii, la fazele naţionale 
ale concursurilor şcolare din anii 2016 şi 2017-2018, precum şi a profesorilor 
îndrumători. 

            (2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare din cele 70 
persoane, prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în 
calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în 
municipiul Craiova, a Concursului Internaţional „Interferenţe Culturale în 
Context European” 2018, ediţia a XII-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 participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului 

Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internaţional „Interferenţe 
Culturale în Context European” 2018, ediţia a XII-a, în municipiul Craiova, în 
perioada 05 mai-25 mai 2018. 

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 5.000 lei, 
în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Palatul Copiilor Craiova, 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. 
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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 Palatul Copiilor Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând 
cheltuielile ocazionate de înmormântarea marelui sportiv, Cetăţean de Onoare 
al Municipiului Craiova, Neculai Tilihoi. 

        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 alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2018, a sumei de 41.285,22 lei, reprezentând cheltuielile de 
înmormântarea a marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, 
Neculai Tilihoi. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Imagine vor duce 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 repartizării, în vederea închirierii, a 
două locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.156, 
bl.R9, sc.1, ap.11, respectiv str.Potelu, nr.170, bl.R6, sc.1, ap.7. 

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

construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate 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 
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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.  
 
 

23. 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.1, ap.3. 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.1, ap.3, către Kristian Mădălina Simona, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.7972/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 70108.78 lei, avându-se în vedere valoarea 
de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării 
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 78/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13,31 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.3, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 
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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 Kristian Mădălina Simona vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.3. 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.3, către Ivaşcu Veronica, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.7985/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 110136.42 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 20 de 
ani şi cu un avans de 18225.88 lei reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării 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 110/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 18,75 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.3, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

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

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

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 
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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 Ivaşcu Veronica 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 vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.5. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.5, către Miluţ Valentina, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149877/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 109914.46 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 18262.80 lei reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării 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 112/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 19,01 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.5, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

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

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

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Miluţ Valentina 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 prelungirea duratei unor contracte de închiriere 

ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.303/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor 
fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi 
autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de 
administrare a imobilelor. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
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Considerăm că primăria este de bună credinţă în esenţă, dar nu putem să nu ridicăm 
semne de întrebare referitoare la unele abordări şi să facem nişte corelaţii, aşa. Dacă 
lunile trecute aţi înfiinţat o societate subordonată primăriei care să intre n casele 
oamenilor şi să le citească apometrele, am zis aşa în spirit de glumă, dar să le 
administreze în loc de asociaţie cheltuielile, iată că de data aceasta venim cu un 
regulament nou de atestare. Nu poate chestia asta să nu ne ducă cu gândul la faptul că 
vrem cumva să scoatem în decor pe unii, poate nişte firme private, poate nişte asociaţii 
private cu acest nou regulament, ca să facem lobby sau ca să impunem cu forţa societatea 
subordonată. Este exact pericolul de care ne temeam atunci când a apărut acel proiect pe 
ordinea de zi. Ne-am opus şi atunci şi fiind consecvenţi, ne opunem şi acum acestor 
tentative de a acapara şi a pune monopol pe administrarea imobilelor private, până la 
urmă, din municipiul Craiova. Consilierii PNL vor vota împotriva acestei iniţiative. Vă 
mulţumim. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de 
administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru 
activitatea de administrare a imobilelor, după cum urmează: 
a) încetează efectele art.25 lit.g, art.26 lit.c, art.32, art.33, art.34, art.35, art.37 şi 

art.38 lit.a şi d şi art.59. 
b) se modifică titlul Capitolului V astfel: 

„Retragerea certificatului de atestare a administratorului de imobile persoană 
fizică”; 

c) se modifică art.36 şi va avea următorul conţinut: 
„Certificatul de atestare poate fi retras de către autoritatea emitentă, la 
propunerea motivată a serviciului specializat din cadrul Primăriei Municipiului 
Craiova. Retragerea certificatului de atestare se dispune prin dispoziţia 
primarului. În perioada în care persoana are atestatul retras în baza prezentului 
regulament, nu poate profesa pe baza unui atestat eliberat de o altă autoritate 
publică.” 

d) se modifică art.39 şi va avea următorul conţinut: 
„Retragerea certificatului de atestare se va comunica administratorilor de 
imobile în scris, de către Primarul Municipiului Craiova.”  

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.303/2012. 

Art.3. Regulamentul în forma modificată, după renumerotarea articolelor, va fi adus la 
cunoştinţă publică, prin grija Direcţiei Fond Locativ şi Asociaţii de Proprietari. 

Art.4. 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 20 voturi pentru şi 

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



sapl 6/-       sed ord. 26.04.2018                                                         27                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru biletele de acces la 
meciul din finala Cupei EHF Feminin 2017-2018, desfăşurate în Sala 
Polivalentă din municipiul Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Am făcut referire cumva şi la punctul 2, dar este important să discutăm şi acum, 

este modul în care Primăria Craiova alege să premieze spectatorii, până la urmă, că dacă 
pe fete am înţeles că nu vreţi să le premiem acum, vedem la final dacă le premiem sau nu 
sau dacă merită premii pentru că au ajuns în finală, iată că de data aceasta premiem 
spectatorii care ne-au adus în finală triplând preţul biletelor. Adică, dacă acum o şedinţă 
le-am dublat de la 5 lei la 10 lei, acum le facem de la 10 lei la 30 de lei. Nu zice nimeni 
că este un cost neapărat exorbitant, probabil că mulţi craioveni îşi permit acest cost, dar 
noi atacăm o problemă de principiu. Problema de principiu, oamenilor aceştia care te-au 
susţinut să ajungi până în finală, dă-le posibilitatea să meargă până la capăt. În primul 
rând, înţeleg că deja este vorba despre o criză a biletelor care ar fi epuizate, dar mi se 
pare incorect, deci sunt oameni care s-au dus meci de meci, de ce să triplăm tocmai acum 
preţul biletelor şi banii aceştia nici măcar să nu se regăsească în primele pentru sportive? 
Vom vota împotriva acestui punct. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă tariful de 30 lei/persoană pentru biletul de intrare la tribună şi 100 
lei/persoană pentru biletul de intrare la sectorul VIP, la meciul din finala Cupei 
EHF Feminin 2017-2018 dintre SCM Craiova şi Vipers Kristiansand, desfăşurat 
în Sala Polivalentă din municipiul Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

29. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.37424/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Păsărin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Păsărin Alina-Nicoleta. 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă încetarea, prin denunţare unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Păsărin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr.Păsărin Alina-Nicoleta, având ca obiect exploatarea 
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spaţiului în suprafaţă de 16,86 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, 
nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), începând cu 04.06.2018. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
încetare a contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006. 

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinetul Medical 
Individual dr. Păsărin Alina-Nicoleta vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind închirierea prin încredinţare directă, către  Şcoala 
Postliceală Edunet Craiova, a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale 
„Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40. 

        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 închirierea, prin încredinţare directă, către Şcoala Postliceală Edunet 

Craiova, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ, 
a spaţiului Corp 2 B, în suprafaţă de 719,60 mp., situat în incinta Şcolii 
Gimnaziale „Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40, structură a 
Şcolii Gimnaziale „Decebal”, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

           (2) Până la începerea anului Şcolar 2018-2019, Şcoala Postliceală Edunet Craiova 
va comunica Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, acreditarea ARACIP-Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

Art.2. Chiria se va stabili conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.214/2017 prin care s-au aprobat tarifele de bază minime pentru chiriile 
lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

Art.3. Se împuterniceşte Directorul Şcolii Gimnaziale „Decebal” Craiova să organizeze 
procedura de închiriere prin încredinţare directă şi să semneze contractul de 
închiriere a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Şcoala Gimnazială „Decebal” 
şi Şcoala Postliceală Edunet Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  
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31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală din 
municipiul Craiova. 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

32. 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 modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.1 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
b) se scot din inventar bunurile domeniului public prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se trec din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, 

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

               Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.146/2013, nr.153/2013, nr.63/2018, 
nr.136/2018 şi nr.522/2007. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.493/2017 referitoare la concesionarea, de către 
municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, a terenului aferent Staţiei de 
Captare Izvarna. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.493/2017 şi vor avea următorul conţinut: 
 „Art.1.Se aprobă concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul 
Tismana, judeţul Gorj, pe o perioadă de 16 ani, a terenului în suprafaţă de 81.675 
mp, aferent Staţiei de Captare Izvarna, identificat CF nr.37179, CF nr.37175, CF 
nr.37178, în vederea derulării Proiectului-Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea 
Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din jud. Dolj, în 
perioada 2014-2020. 
 Art.2. Redevenţa se va stabili în baza unui raport de evaluare care va fi însuşit de 
către Consiliul Local.” 

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.  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru Municipiul Craiova, aferent 
activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul 
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2018. 

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 modificarea, prin completare, a Planului de Investiţii al S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2018, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.505/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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35. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 

al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 24.05.2018. 

 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 Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 24.05.2018, ora 
13,00, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 24.05.2018, 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. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor şi a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă 
între str. Paşcani-incinta Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu,  în vederea 
construirii a 3 blocuri de locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+7 și 
D+P+8, cu spaţii comerciale la parter şi parcare la demisol, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Pascani, nr.7. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţiunilor şi a  

indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă între str. Paşcani- incinta 
Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu,  în vederea construirii a 3 blocuri de locuinţe 
colective, cu regim de înălţime D+P+7 și D+P+8, cu spaţii comerciale  la parter şi 
parcare la demisol, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Pascani, 
nr.7, 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. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei cuprinsă între străzile Calea Bucureşti-
Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcţiunii din zonă 
industrială şi depozitare, în zonă mixtă cu funcţiuni complexe: hotel, birouri, 
servicii, comerţ şi zonă rezidenţială-locuinţe colective şi dotări aferente, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.113. 

        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 funcţională a zonei 
cuprinsă între străzile Calea Bucureşti-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea 
schimbării funcţiunii din zonă industrială şi depozitare, în zonă mixtă cu 
funcţiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerţ şi zonă rezidenţială-locuinţe 
colective şi dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
Calea Bucureşti, nr.113, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

           Art.2. Realizarea tronsonului străzii Traian Lalescu (străpungere) între limita actuală a 
acesteia şi Calea Bucureşti, se va putea executa doar de către autoritatea publică 
locală, ca stradă aparţinând domeniului public. 

           Art.3. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea 

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2018 referitoare la aprobarea Protocolului de 
asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, Ministerul Sănătăţii,  Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Judeţul 
Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Spital Clinic Regional de Urgenţă Craiova”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 
Art.1.Se aprobă modificarea art.4.2, lit.a) din Protocolul de asociere între Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  
Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2018, care 
va avea următorul conţinut: 

        „Art.4.2, lit.a) Asigură resursele umane şi materiale, conform competenţei;” 
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Art.2. Forma finală a Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  Instituţia Prefectului-Judeţul 
Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului 
de investiţii ” Spital Clinic Regional de Urgenţă Craiova” este prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Ministerul Sănătăţii, Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Consiliul Judeţean Dolj 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 

39. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Eu aş vrea să la o interpelare pe care a făcut-o colegul meu, Marian Vasile, în 

urmă cu ceva timp şi se referea la un control ce a avut loc de la ANAF, înţeleg undeva la 
o instituţie din subordinea primăriei şi cumva şi în primărie. Este vorba de un control ce a 
avut loc pe 10.01.2018 la RAADPFL. Înţeleg că nu s-a prezentat nici pânbă acum. 
Colegul meu a cerut raportul acela de expertiză al ANAF şi nici până acum nu a intrat în 
posesia lui. Până la urmă, dacă insistaţi să ascundeţi conţinutul acelui raport, o să facem 
o cerere pe Legea 544 privind liberul acces la informaţii, dacă este singura cale de 
comunicare cu Primăria Craiova. Nu mi se pare corect. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Am două probleme pe care le aduc în atenţia executivului, probleme pe care mi le-

au semnalat craiovenii. Pentru cetăţenii din zonele periferice ale Craiovei o problemă o 
constituie depozitele de gunoaie, de tot felul de moloz adus din demolări. Aproape nu 
există drum, drumeag pe care să se poată merge cu o maşină sau cu o căruţă să nu se 
termine într-un morman de gunoi. Cred că devine o problemă gravă, o problemă 
importantă şi trebuie să-i acordăm importanţa cuvenită. 

A doua problemă – parcarea unui autoturism, unui mijloc de transport până la 
urmă, în Craiova, a devenit un lucru foarte greu de realizat, nu numai în zona centrală, ci 
şi în cartiere şi chiar pe străzile care acum un an sau acum doi ani rar vedeai câte o 
maşină parcată. Cred că primăria trebuie să gândească un plan, un proiect, un mod de a 
rezolva şi această problemă pentru că numărul de autoturisme în principal, a crescut atât 
de mult, încât nu mai au loc pe străzi, nu mai au loc în parcări. Trebuie să facem ceva. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Primul lucru, vreau să vă rog frumos, în Parcul „Nicolae Romanescu” la hipodrom 

putem să facem lecţii de călărie. M-au întrebat mai mulţi părinţi cum pot ajunge acolo ca 
să îi înveţe pe copii şi să le arate caii care sunt acolo în gestiune, am înţeles, ori a 
primăriei ori a Clubului CSM şi am vrea să ştim cum pot aceşti copii şi părinţi să ajungă 
acolo să se joace şi să vadă caii.  

Vreau să vă rog încă o dată să daţi prime la fete pentru că unde au ajuns ele este 
extra contract. Asta este o mare performanţă, eu nu am spus că nu le dăm la sfârşit, dar să 
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premiem faza în care am ajuns. Nu ştiu eu, aşa cum am stabilit acolo 2000 lei pentru 
câştigarea locului II, este prevăzut în contratul clubului. Şi 1000 lei pentru câştigarea 
locului III în campionat care sunt sume derizorii, ce să mai spunem la baschet care are 
repartizat un buget de 1,2 milioane de euro şi a ieşit pe locul VII, la volei cu aceiaşi bani 
au ieşit pe locul VI, iar anul trecut au ieşit pe locul III şi acum doi ani au ieşit campioni. 
Nu mi se pare corect să nu putem să dăm un avans fetelor, să premiem performanţa până 
la această dată. Vreau să vă rog să luaţi totuşi în considerare, să ia dl. director de la 
clubul sportiv SCM Craiova în considerare, să le dea fetelor până pleacă în Norvegia o 
primă, să le ajutăm măcar aşa, chiar dacă nu va fi foarte mare, dar măcar 3000 lei să le  
dăm. 

Vreau să vă mai amintesc că am primit răspunsurile de la dl. director al Operei 
care are o latură poetică, filozofică, am să-i prezint şi dlui. Primar răspunsul pe care mi l-
a dat, care este o bătaie de joc, dar aşa ştie dânsul, care este director răspopit, să ne 
vorbească şi să-şi bată joc de noi, consilierii, şi dacă se mai ia de ramura sportivă, pentru 
că mereu îmi spune că eu iubesc sportul şi nu iubesc opera. Am fost şi eu la operă când 
era Opera aici la Liceul carol. Recunosc că nu m-am dus acum la niciun spectacol, dar 
cred că dânsul în orele de program ar trebui să se ocupe de instituţie direct, nu să umble 
prin baruri şi restaurante cu fel de fel de balerine. Asta îi transmit dânsului, în cele 8 ore 
în care este plătit de primăria Craiova. În legătură cu Filarmonica, vreau să vă rog frumos 
de la Şcoala 21, clasa pregătitoare a vrut să viziteze la Filarmonică să vadă instrumentele 
şi li s-a cerut 10 lei de copil. Bineînţeles că au anulat şi vizita la Filarmonică cei de la 
clasa pregătitoare întrucât părinţii nu şi-au mai dorit să vadă aceste instrumente pentru 10 
lei. Ni se spune în răspuns că au vizitat Filarmonica la aceste spectacole 5400 de 
spectatori. Poate dacă i-am aduna pe cei care trec prin faţa Filarmonicii ar veni 5400. 
probabil că nu s-au vândut 5400 de bilete şi vă rugăm frumos să ne spuneţi să ne dea şi 
nouă câte bilete s-au vândut la spectacolele de acum, nu să ne spună în cele din 
decembrie care sunt adunate acum ca să nu ia primăria banii care le rămân în decembrie. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Aşa cum am spus şi ieri la  conferinţa de presă. Acum două săptămâni am fost 

invitat de cetăţenii de pe str. Tismana şi am fost rugat să vă aducem la cunoştinţă câteva 
probleme care sunt pe acea stradă. Am să vă arăt şi câteva fotografii, cum arată str. 
Tismana după o ploaie. Am consultat cu atenţie lista de reabilitare a străzilor şi 
menţionez că această stradă nu se regăseşte pentru reabilitare. În schimb sunt alte străzi 
adiacente perpendiculare pe această străduţă care se intersectează cu str. Tismana şi sunt 
prevăzute pentru asfaltare. Menţionez că ieri după conferinţă, am primit nişte semnale 
cum că această stradă neoficial ar fi prevăzută să fie şi ea asfaltată. Pentru asta, v-aş ruga 
să ne răspundeţi şi nouă dacă este adevărat sau nu, dacă în viitorul apropiat este 
prevăzută pentru asfaltare. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Rog Direcţia Economică vis a vis de raportul ANAF. Eu am înţeles că a fost 

prezentat la comisii, dar înţeleg de la dl. Sirop că nu. Luaţi măsuri să fie comunicat. 
Dl. Florescu, la depozitele de gunoi din periferie să ştiţi că în permanenţă este şi 

un grup pe whats app făcut de Poliţia Locală, Serviciul de Salubritate, viceprimari, dar nu 
avem nimic împotrivă să intraţi în acest grup, sau, dacă are şi alte activităţi, să facem un 
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grup special şi orice observaţie este bine venită. Se intervine. Sunt complicate, într-
adevăr, pentru că, de multe ori, se depistează foarte greu proprietarul, de multe ori 
proprietarului i se dă amendă, dar până află el că este amendat poate că este şi plecat din 
ţară şi o găseşte doar la sfârşitul anului, când vine să plătească impozitul, dacă îl plăteşte. 
Deci eforturile se fac şi avem în obiectiv acest lucru. D-na Ciucă vedeţi cu înfiinţarea 
acestui grup.  

Parcarea de  autoturisme este o problemă, într-adevăr, noi am încercat să găsim 
soluţii în zona centrală. Problema este că într-adevăr înmulţirea numărului de 
autoturisme este o problemă şi nu este numai la noi, este o problemă mondială. Acum tot 
ceea ce vorbim de transportul în comun, tot ceea ce vorbim de autobuze euro 6 sau 
electrice, tot ceea ce vorbim de mijloace de transport în comun înseamnă şi 
descongestionarea traficului. Avem în vedere şi chiar suntem în această perioadă să 
depistăm terenuri ale primăriei şi eu v-aş propune chiar să fim de acord şi să cumpărăm, 
Consiliul Local, teren pentru a promova, cred că este o idee mai veche, am propus chiar 
consilierilor dvs. pentru parcările supraetajate. Eu îmbrăţişez această idee împreună cu 
tot staff-ul din administraţia locală Craiova pentru că acolo unde sunt zone aglomerate 
este nevoie, dar trebuie integrate şi în aspectul arhitectural al zonei şi să le plasăm în 
zone foarte aglomerate. Dar pe peincipiul consiliului judeţean, putem şi noi să aplicăm 
această tehnică, în momentul când nu avem la dispoziţie  teren să-l achiziţionăm. Unde 
consideraţi că aveţi aceste terenuri depistate este bine să ne anunţaţi să putem să le luăm 
în discuţie. 

 La Parcul Romanescu – Hipodrom, o să-l rog pe dl. Manda să răspundă despre 
situaţia hipodromului care mai este la această oră. 

Fetele de la SCM susţin în continuare, eu nu ştiu formă legală să dăm prime 
parţiale. Dacă găsiţi dvs., le dăm. Dacă vrobim de ceea ce are SCM în regulamentul lor, 
poate să le acorde, nu este nicio problemă. Ceea ce vorbim noi, sunt prime suplimentare, 
peste ceea ce are SCM prins în regulament şi în buget. Ce poate clubul să asigure este 
efectiv problema clubului. Noi discutăm despre primele pe care le oferim la câştigarea 
sau jucarea finalei. De asta au rămas la pachet pentru că în aceeaşi situaţie intră şi acel 
punct cu completarea decare a vorbit dl. Florescu cu cetăţenii de onoare.  

La Filarmonică nu prea am înţeles acolo, aţi zis de Filarmonică, după care v-aţi 
referit la Operă. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mi-au trimis amândoi răspuns. Nu au fost niciodată 5400 de spectatori. Vă dau şi 

dvs. să vedeţi. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vreau să vă spun un lucru. Dacă dvs. criticaţi calitatea spectacolului este un 

aspect, dacă criticăm ideea în sine de Filarmonică şi de Operă, este cu totul altceva. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu critic managementul. N-am nimic cu spectacolele. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Daţi-mi nişte materiale pe care le aveţi ca să pot să trag o concluzie. 
Str. Tismana o să-l rog pe dl. viceprimar Bărăgan să vă răspundă că a fost personal 

acolo şi a verificat-o.  
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Dl. Administrator Public Manda Sorin: 
Referitor la hipodromul din Parcul Romanescu din Craiova, noi avem o hotărâre 

de consiliu local de preluare în patrimoniul public al municipiului a hipodromului. Nu a 
fost materializată, suntem în tratative cu cei de la Ministerul Tineretului şi Sportului. În 
ceea ce priveşte orele de călărie, vă răspund şi dvs. şi celor care v-au întrebat pe dvs., să 
se adreseze Clubului Sportiv Municipal Craiova, au sediul la Laguna Albastră. Din ce 
ştiu, fac şi ore de echitaţie. Este reactivată secţia de echitaţie, eu sunt cel care am 
reactivat-o, participă şi la competiţii naţionale, au şi câteva premii. Acolo să se ducă. 

Cu permisiunea d-lui primar, vreau să fac şi eu o mică corectură la ceea ce aţi 
spus, să nu rămână ca dvs. Bugetul baschetului şi bugetul voleiului nu a fost de 1,2 
milioane de euro aşa cum spuneţi dvs. Dvs, aţi spus că bugetul de anul acesta pentru 
secţia de volei şi pentru secţia de baschet a fost de 1,2 milioane de euro. Nu a fost atât şi 
ştiţi foarte bine că aţi fost în consiliul de administraţie. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu am fost în anul 2012 în consiliul de administraţie. Acum bugetul voleiului şi 

baschetului împreună spuneţi că nu face 1,2 milioane de euro? Estre 1,6 milioane de 
euro. Am spus împreună, dar numai al baschetului atât a fost anul acesta. Cu echitaţia li 
s-a spus că nu pot să se ducă acolo să facă aceste cursuri de călărie pentru că nu există 
cadru legal cu închirierea, cu chitanţele. 

Dl. Administrator Public Manda Sorin: 
Vă spun că există. Eu îmi aduc aminte că era 40 lei/ora de echitaţie şi 10 ore de 

echitaţie 350 lei.  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Dl. Pascu, vă rog frumos să faceţi puţină lumină în chestia asta cu bugetul pentru 

că ce spune dl. Manda eu zic că este corect. Cred că ăsta este bugetul pe tot clubul. Faceţi 
o adresă în scris. 

Dl. viceprimar Bărăgan: 
În ceea ce priveşte str. Tismana, sesizarea a fost făcută chiar pe facebook-ul meu, 

m-am deplasat acolo împreună cu d-na director Delia Ciucă şi dl. Marian Ghencioiu. 
Utilajele sunt în acea zonă. A fost o problemă şi la partea de canalizare şi Compania de 
Apă Oltenia a intervenit, iar în următoarea perioadă, fiind utilajele în zonă, se va remedia 
şi problema str. Tismana. În ceea ce priveşte partea de asfaltare, în niciun caz în acest 
moment şi în pasul numărul doi. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vorbim de asfaltare şi nu este prinsă. Lucrăm la ora acesta la pachetul pe care l-am 

prins la buget şi completăm cu solicitările pe care le aveţi dvs., le verificăm, completăm 
pachetul şi începem să dăm drumul şi la al doilea pachet de străzi pe lângă cele 87. Sunt 
într-adevăr, destul de multe, încercăm să prindem cât mai multe. Problema este că uitaţi-
vă cât de spinos este circuitul. Şi vreau să vă spun că în momentul în care începem acest 
drum, eu cred că avem câţiva ani de când suntem pe el, este extraordinar de greoi. Studiu 
de oportunitate, Dali-uri, studiu de fezabilitate, proiectare, execuţie, suntem şi acum în 
aceste proceduri pe primele 87 de străzi. Le-am demarat de nu ştiu când. Să sperăm că s-
o mai simplifica şi legislaţia asta pe achiziţii, avem promisiuni, şi mâine avem o discuţie 
pe la Guvern cu legea achiziţiilor să se simplifice ca să putem să le demarăm în trombă. 
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D-na Nuţă, vreau cât de curând, însemnând mâine, să văd lista cu străzile pe care le-aţi 
completat la cele de la buget care formează pachetul doi. Ce s-a mai strâns acolo, printre 
care să fie şi str. Tismana. Vă mulţumim. O zi frumoasă! 

 
 

 
 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.04.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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