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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2018 

 
 
 
 
 
        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 25 consilieri, 2 consilieri sunt 
absenţi (dl. Radu Marin şi dl. Roşculete).  Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru 
desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Supun aprobării dvs. cele două procese-verbale ale şedinţelor din 26.04.2018 şi 
15.05.2018, când au fost adoptate 38 de hotărâri, până la această dată avem 22 cu control 
de legalitate, iar 16 fără controlul de tutelă al prefectului. Supun aprobării dvs., dacă nu 
sunt alte completări, ambele procese verbale şi controlul de legalitate. 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. 
        Prin Dispoziţia nr. 2452/24.05.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune:Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă ordinară, în data de 31.05.2018, 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 Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2018. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 
Craiova, pe anul 2017. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2017. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. 
Craiova SRL, pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL, pe anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2018 referitoare la aprobarea 
normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club 
Municipal Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. 

12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui.Academician Profesor Ioan-Aurel Pop, Preşedintele 
Academiei Române. 

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dnei. Georgeta-Elena Tudor, actriţă a Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu”.  

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui. Profesor universitar Florea Firan, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. 

15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui. Profesor Apostolos Patelakis. 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Ardean Elisei Valentina Neli. 

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Florianu Florina Cristina. 

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Rădoi Maria Andreea. 

19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Stanciu Florentina. 

20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Dumanska Yulyia. 
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21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Nicolic Zeljka. 

22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Şelaru Ilie Carmen Gabriela. 

23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Trifunovic Jelena. 

24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Ţicu Ana-Maria. 

25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova antrenorului echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Burcea George Bogdan. 

26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport 
Club Municipal Craiova, Albici Grigore Aurel. 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a 
unor fonduri pentru premierea antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal 
feminin a Sport Club Municipal Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Universităţii din Craiova, la organizarea „Campionatului Naţional 
Universitar de Futsal Feminin”, ediţia a III-a, în perioada 08 iunie-09 iunie 2018. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Brio-Fest Satu Mare, 
având ca obiect  organizarea manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova, 
ediţia a XXII-a. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.168/2018 prin completare cu elevii şi profesorii 
îndrumători premiaţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2017-
2018. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2018. 

33. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”, situat în 
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municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.64, în vederea depunerii unui proiect 
cu finanţare nerambursabilă. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea 
parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova-achiziţia 
de autobuze noi şi achiziţia de tramvaie noi. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Ţiţeica”, situată în municipiul Craiova, Str. Calea Bucureşti  nr. 93. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, str.Elena Farago, nr.4, bl.122, sc.1, ap.6. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Făgăraş, bl.D21a, sc.1, ap.18. 

39. 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.13. 

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

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.83848/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Conea Lidia, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Conea 
Lidia. 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.83855/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mîniosu Octavian-Sorin, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA 
Mîniosu Octavian-Sorin. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
cartier Craioviţa Nouă, Aleea Magnoliei, nr.7, bl.160 G, ap.1. 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd.1 
Mai, str.dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1. 

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Lăpuş, bl.F11, sc.1, ap.1. 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în localitatea Podari, judeţul 
Dolj, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter. 
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47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A. 

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd. 
Oltenia, nr.41.  

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Olteţ, nr.5. 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
Cernele, str.Constantin Gherghina, nr.62. 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Horia, nr.5.  

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.14. 

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan 
Cantacuzino, nr.8 D. 

54.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei Vodă, 
nr.17 F. 

55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.  

56.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.Horia, nr.16 (fost nr.2). 

57. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

58. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Star Trafic S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, bl.14 C.  
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59. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Patiseria Sport S.R.L.Craiova, asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, Bloc A22. 

60. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Buigold Alsor IFN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter. 

61. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă 
de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri, ce are ca obiect 
terenul intravilan, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Tehnicii FN, respectiv terenul intravilan, proprietate privată a S.C. Popeci 
Utilaj Greu S.A. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
atribuire referitoare la închirierea, prin licitaţie publică, a bunurilor „Zona Bistro” 
şi „Cafetaria Bistro” din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal 
din municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.38. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
atribuire referitoare la concesionarea, prin licitaţie publică, a Spaţiului 2, situat în 
municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter. 

65. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
366/01.03.2014, având ca obiect cota-parte din terenul ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 2, aferent construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC S.R.L. 

66. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a 
dosarelor de acordare a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei şi de 
atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 

67. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 
încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

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

70. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 07.06.2018. 

71. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini al serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.34/2014. 

72. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de 
transport public local prin curse regulate cu autobuze şi tramvaie, către R.A.T. 
SRL. 
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73. Întrebări şi interpelări. 
 

 
Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind privind contractarea unei finanţări rambursabile exerne, 

în vederea finanţarii unor lucrări de investiţii publice de interes local 
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea cuantumului redevenţei pentru terenul aflat în proprietatea publică a 
oraşului Tismana, pe care se află amplasată Staţia de Captare şi Pompare a apei 
utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului Craiova 

3. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator special la S.C. Termo 
Craiova S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind privind respingerea solicitărilor formulate de SC U 
CRAIOVA 1948 S.A. şi Ionaşcu Mircea, cu privire la utilizarea Complexului 
Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal 

 
 

        Cu specificaţia că punctele 58 şi 59 de pe ordinea de zi au fost retrase şi apar patru 
puncte peste ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi.  

  D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
  Am întârziat puţin cu materialele pentru că dl. primar şi-a însuşit un proiect al dvs. 

şi îl multiplicăm. O să vă explice dl. primar îndată.  
  Dl. Consilier Local Sirop: 
  Sunt câteva proiecte peste ordinea de zi care au apărut intempestiv, foarte abrupt. 

Au apărut direct în comisie şi nu înţelegem caracterul de urgenţă. De aceea propunem 
retragerea punctelor de peste ordinea de zi. În caz contrar, nu vom vota ordinea de zi. 
Mulţumesc. 

  Dl. Consilier Local Dindirică: 
  Colegului i s-a explicat urgenţa în comisii. Din cele trei care erau peste ordinea de 

zi, a mai fost introdus cel de-al patrulea care este la solicitarea dumnealor.  
  Dl. Consilier Local Sirop: 
  Ni s-a explicat urgenţa, dar nu am fost de acord cu documentele. La punctul 3 

peste ordinea de zi nu ni s-a explicat nicio urgenţă, iar punctul 4 înţeleg că este o 
propunere de-a noastră, dar toate propunerile noastre au fost făcute cu mult timp înainte. 
Mulţumim dacă aţi luat ceva în considerare. O să vă ascultăm, dar asta nu înseamnă că 
trebuie să încălcăm regulile de dragul unei propuneri de-a noastră. Aşa că poate să intre 
şi în şedinţa următoare, inclusiv propunerea pe care aţi acceptat-o de la noi. 

  Dl. Preşedinte: 
  Dacă nu sunteţi de acord, puteţi exprima acest lucru prin vot. 
  D-na Consilier Local Ungureanu: 
  La punctul 3 peste ordinea de zi, ieri la comisia de servicii publice nici nu exista 

punctul 3. Noi nu putem vota în condiţiile în care în trei comisii nu a  fost prezentat 
deloc acest punct, ieri la ora 14 nu era trecut pe site, nu înţelegem graba şi cred că se 
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ştia de mult, dacă vroiaţi să se schimbe ceva. Nu putem să-l băgăm pe ordinea de zi 
punctul 3, chiar deloc. De asta zic, nu înţelegem de ce băgaţi punctul 3 într-o condiţie în 
care este ilegal. L-am întrebat şi pe dl. director adjunct şi a zis că vorbim. Doar pe vorbe 
vă prezentăm. Cum este posibil pe vorbe să prezentăm ceva într-o comisie? Unde ne 
aflăm? Chiar aşa? Vă mulţumesc. 

  D-na Consilier Local Predescu: 
  Este adevărat că fiind zi liberă ziua de luni, comisiile care erau luni nu s-au putut 

întruni în acea zi. Pe de altă parte, începând cu ziua de marţi, şi miercuri, de la ora 14 
pentru ziua de marţi, în toate comisiile s-au discutat aceste trei puncte peste ordinea de 
zi. Cu privire la urgenţa fiecărui punct, dragi colegi, din întâmplare şi aseară, 
întâlnindu-mă efectiv pe stradă cu doi directori de şcoli. Pentru punctul 1 peste ordinea 
de zi, sunt foarte multe unităţi de interes public, şi mă refer în primul rând la şcoli care 
aşteaptă să se dea drumul la această contractare. Sunt lucrări care s-au început şi nu pot 
fi terminate, lucrări de interes public în ceea ce priveşte comunitatea. Punctele 2 şi 3 
peste ordinea de zi au fost discutate în principiu, în conţinutul lor în raport de textul 
raportului care ni s-a prezentat. Cel puţin la comisiile de urbanism şi juridică, s-a citit 
integral textul raportului şi într-un draft şi textul proiectului de hotărâre. Pentru punctul 
4 peste ordinea de zi pe care într-adevăr şi eu îl primesc acum, în toate comisiile această 
chestiune a fost supusă dezbaterii. Pe baza avizului primit în fiecare dintre comisii, s-a 
întocmit punctul 4 care este trecut peste ordinea de zi.  

  Dl. Consilier Local Florescu: 
  Eu am participat la comisia de urbanism, s-a vorbit despre punctele 1 şi 2 fără să 

avem documente, iar despre punctul 3 nici n-a fost vorba. Nu exista acest punct şi din 
comisia de urbanism face parte şi d-ra Predescu.  

  Dl. Consilier Local Sirop: 
  Vreau să fac nişte clarificări aici. Noi nu vrem să intervenim în răfuielile interne 

din PSD.  
  Dl. Viceprimar Bărăgan: 
  La comisia de urbanism la final, dacă aţi fost atent, am spus că mai vine un punct 

peste ordinea de zi, numărul 3, un punct cu privire la Termo. Asta am spus la comisia 
de urbanism, şi că la următoarea comisie vor veni tot ce înseamnă documente. 

  Dl. Preşedinte: 
  Cine este pentru ordinea de zi, cu precizările făcute? Punctele 58 şi 59 retrase, plus 

patru puncte peste ordinea de zi. Votat cu 18 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă 
(Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).  

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2018. 

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



sapl 6/-      sed ord. 31.05.2018                                                         9                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 
Craiova, pe anul 2017. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2017. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. 
Craiova SRL, pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL, pe anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2018 referitoare la aprobarea 
normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club 
Municipal Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. 

12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui.Academician Profesor Ioan-Aurel Pop, Preşedintele 
Academiei Române. 

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dnei. Georgeta-Elena Tudor, actriţă a Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu”.  

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui. Profesor universitar Florea Firan, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. 

15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui. Profesor Apostolos Patelakis. 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Ardean Elisei Valentina Neli. 

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Florianu Florina Cristina. 

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Rădoi Maria Andreea. 

19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Stanciu Florentina. 
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20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Dumanska Yulyia. 

21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Nicolic Zeljka. 

22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Şelaru Ilie Carmen Gabriela. 

23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Trifunovic Jelena. 

24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Ţicu Ana-Maria. 

25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova antrenorului echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Burcea George Bogdan. 

26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport 
Club Municipal Craiova, Albici Grigore Aurel. 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a 
unor fonduri pentru premierea antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal 
feminin a Sport Club Municipal Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Universităţii din Craiova, la organizarea „Campionatului Naţional 
Universitar de Futsal Feminin”, ediţia a III-a, în perioada 08 iunie-09 iunie 2018. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Brio-Fest Satu Mare, 
având ca obiect  organizarea manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova, 
ediţia a XXII-a. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.168/2018 prin completare cu elevii şi profesorii 
îndrumători premiaţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2017-
2018. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2018. 

33. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a 
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clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.64, în vederea depunerii unui proiect 
cu finanţare nerambursabilă. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea 
parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova-achiziţia 
de autobuze noi şi achiziţia de tramvaie noi. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Ţiţeica”, situată în municipiul Craiova, Str. Calea Bucureşti  nr. 93. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, str.Elena Farago, nr.4, bl.122, sc.1, ap.6. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Făgăraş, bl.D21a, sc.1, ap.18. 

39. 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.13. 

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

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.83848/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Conea Lidia, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Conea 
Lidia. 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.83855/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mîniosu Octavian-Sorin, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA 
Mîniosu Octavian-Sorin. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
cartier Craioviţa Nouă, Aleea Magnoliei, nr.7, bl.160 G, ap.1. 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd.1 
Mai, str.dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1. 

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Lăpuş, bl.F11, sc.1, ap.1. 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
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cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în localitatea Podari, judeţul 
Dolj, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter. 

47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A. 

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd. 
Oltenia, nr.41.  

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Olteţ, nr.5. 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
Cernele, str.Constantin Gherghina, nr.62. 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Horia, nr.5.  

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile 
cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.14. 

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan 
Cantacuzino, nr.8 D. 

54.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei Vodă, 
nr.17 F. 

55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.  

56.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.Horia, nr.16 (fost nr.2). 

57. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

58. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Buigold Alsor IFN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter. 



sapl 6/-      sed ord. 31.05.2018                                                         13                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

59. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă 
de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri, ce are ca obiect 
terenul intravilan, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Tehnicii FN, respectiv terenul intravilan, proprietate privată a S.C. Popeci 
Utilaj Greu S.A. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
atribuire referitoare la închirierea, prin licitaţie publică, a bunurilor „Zona Bistro” 
şi „Cafetaria Bistro” din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal 
din municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.38. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
atribuire referitoare la concesionarea, prin licitaţie publică, a Spaţiului 2, situat în 
municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter. 

63. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
366/01.03.2014, având ca obiect cota-parte din terenul ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 2, aferent construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC S.R.L. 

64. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a 
dosarelor de acordare a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei şi de 
atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 

65. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 
încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

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

68. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 07.06.2018. 

69. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini al serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.34/2014. 

70. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de 
transport public local prin curse regulate cu autobuze şi tramvaie, către R.A.T. 
SRL. 

71. Proiect de hotărâre privind privind contractarea unei finanţări rambursabile exerne, 
în vederea finanţarii unor lucrări de investiţii publice de interes local 

72. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului redevenţei pentru terenul aflat în proprietatea publică a 
oraşului Tismana, pe care se află amplasată Staţia de Captare şi Pompare a apei 
utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului Craiova 
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73. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator special la S.C. Termo 
Craiova S.R.L. 

74. Proiect de hotărâre privind privind respingerea solicitărilor formulate de SC U 
CRAIOVA 1948 S.A. şi Ionaşcu Mircea, cu privire la utilizarea Complexului 
Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal 

75. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 

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

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
La punctul 1 consilierii vor vota împotriva bugetului, aşa cum a fost el croit. V-am 

explicat în fiecare şedinţă de ce, pentru că este disproporţionat, iar de data aceasta am 
vrea să ne explicaţi şi nouă, s-a schimbat managerul la Spitalul Filantropia, am înţeles, 
dar fără să ni se prezinte o motivaţie clară sau să se facă o dare de seamă pentru că 
înţeleg că se solicită nişte fonduri suplimentare acolo. Nu avem nimic împotrivă, trebuie 
să susţinem sănătatea, educaţia, priorităţile locale şi naţionale, dar toate aceste lucruri 
trebuie făcute chibzuit. Aşadar, vom vota împotriva bugetului, aşa cum a fost el propus 
aici pentru că nu a fost făcută o dare de seamă de către fostul manager, adică s-a 
întâmplat ceva acolo cu nişte bani, dacă este nevoie de suplimentarea aceasta? Vă 
mulţumim. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Am luat cuvântul ca să precizez că mă voi abţine la punctele 1, 2 şi 4 dintr-o 

eventuală incompatibilitate.  
Dl. Consilier Local Câplea: 
Vreau să revin puţin la ordinea de zi. Este un aspect de procedură. Nu mi-aţi dat 

cuvântul şi este foarte grav. În şedinţa comisiei am solicitat introducerea acestui punct. O 
să solicit procesul-verbal al comisiei. S-a votat împotriva introducerii acestui punct. Dvs. 
cei 6. Cum a apărut pe ordinea de zi din moment ce a luat aviz negativ de la comisie ca 
urmare a votului consilierilor din comisie? 

Dl. Preşedinte: 
S-a supus la vot aşa cum a fost propus de executiv şi s-a votat.  
Supun la vot punctul 1 de pe ordinea de zi. 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-429.680,00 mii lei (364.478,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 65.202,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-431.450,00 mii lei (364.478,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 66.972,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă bugetele rectificate de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-4 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiţii 2018 rectificat, conform anexei nr.5 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.32/2018. 

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct de pe ordinea de zi este în principiu vorba despre o solicitare de 

aproximativ 500 mii lei pentru Spitalul Filantropia pentru a-şi plăti utilităţile. Aici 
problema este modul în care sunt schimbaţi directorii de către PSD. Este practic strategia 
schimbării, caruselul acestor schimbări care nu se mai termină. O fi bună pentru partid, 
dar vă asigur că este falimentară pentru oraş. Nu ştim motivele schimbării fostului 
director. Intuiesc. Probabil că au fost probleme că aşa, din senin, nu văd de ce schimbăm 
noi directorii toată ziua bună ziua. 

Dl. Preşedinte: 
Nu este pe ordinea de zi schimbarea directorilor. Noi vorbim acum strict despre 

rectificarea bugetară. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Da, despre punctul 2 este vorba, despre modul în care s-a ajuns. Noul director a 

venit, a constatat că nu are cu ce să plătească utilităţile şi logic, a solicitat să îi dea 
primăria această sumă. Şi noi trebuie să votăm astăzi ca 500 mii lei să meargă la Spitalul 
Filantropia. Nu despre asta este vorba? Ba despre asta. Este vorba despre o gaură făcută 
de vechea conducere despre care nu vrem să mai vorbim. Ce facem? Vine directorul, 
face pierderi, pasează pierderea următorului director şi se duce acasă liniştit, sau în altă 
parte, poate promovat. Eu cred că acest lucru trebuie să se oprească, noi, consilierii PNL, 
ne vom abţine să votăm acest punct. N-am nimic, să se înţeleagă foarte bine, cu noul 
director. Dl. Socoteanu chiar cred că este o alegere bună făcută de dvs. PSD, dar nu sunt 
de acord cu modul în care a plecat fostul director, cu pierderea creată acolo. Mulţumesc. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Sunt sigură că în momentul când s-a făcut bugetul de cheltuieli s-a ştiut foarte clar 

până când ajung aceste sume care s-au alocat. Aştept o dare de seamă să primim şi noi, 
cum s-au cheltuit aceşti bani în această perioadă de cinci luni, că bănuiesc că ceilalţi bani 
sunt pentru a plăti de acum până la sfârşitul anului, nu facem iar rectificări peste două 
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luni, trei luni, cinci luni, şapte luni. Eu aştept o dare de seamă cum s-au cheltuit aceşti 
bani şi de ce nu au fost bani să achităm toate cheltuielile.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu am explicat foarte clar la începutul anului cum se fundamentează bugetul în 

2018 şi cine nu a fost atent la vremea aceea că ştiu că de vreo două trei ori am făcut 
revenire dacă s-a înţeles sau nu, se pare că nu înţelege nici acum. Eu v-am explicat faptul 
că bugetul lui 2018 are diferenţe de constituire faţă de bugetele anilor anteriori datorită 
faptului că acel IVG, cotele defalcate scad datorită scăderii impozitului pe venit de la 16 
la 10%. În acest fel, Guvernul şi-a asumat responsabilitatea de a echilibra bugetele 
instituţiilor locale la nivelul anului 2016, la începutul anului 2018 şi la nivelul anului 
2017 la jumătatea anului 2018, mai precis în luna iulie, după centralizarea situaţiilor 
financiare de la sfârşitul lunii mai din 2017. Asta înseamnă că la sfârşitul lunii iulie noi 
vom primi a doua tranşă de echilibrare, dacă nu mă înşel undeva la nivelul a 22 mii mii 
lei pentru a echilibra bugetul anului 2018 la nivelul anului 2017. Asta înseamnă că într-
adevăr, toate instituţiile au fost bugetate la nivelul anului 2016, urmând ca ele să fie 
echilibrate în partea a doua a anului. Din cauza asta apar aceste diferenţe. Se pare că la 
Spitalul Filantropia este o problemă în aşa fel încât are o diferenţă cu o lună sau două în 
avans, probabil că o evaluare neprecisă a unor cheltuieli. De fapt, acolo nu sunt numai 
cheltuieli legate de utilităţi cum aţi observat, sunt şi cheltuieli pentru anumite dotări 
necesare pe care şi le-au stabilit. 

Vis a vis de modul de schimbare al managerului de la Spitalul Filantropia, vreau să 
vă precizez faptul că vechiul manager, d-na doctor Alice Vrâncuţi şi-a depus demisia. 
Demisia dânsei a fost în repetate situaţii, de fiecare dată a revenit, însă de data aceasta şi 
cred eu datorită legii salarizării care face ca salariul unui medic să fie net superior 
salariului managerului, a preferat să revină la funcţia de medic şi să renunţe la funcţia de 
manager. Deci a fost demisia şi hotărârea unilaterală a dânsei. În acest fel, s-a numit pe 
dispoziţie de primar, pe o perioadă de interimat, până la organizarea unui nou concurs, 
dl. Răzvan Socoteanu. Acestea sunt lucrurile, hai să nu le dăm tentă de fantasmagorii şi 
să le facem noi avioane când sunt nişte simple normalităţi care nu au absolut nimic de 
ascuns. Nu are niciun fel de substrat, nici politic, nici de altă natură, ceea ce s-a întâmplat 
în schimbarea conducerii la Spitalul Filantropia. Iar ceea ce se întâmplă cu bugetul, v-am 
explicat-o şi v-am mai spus încă o dată. O să vină la nivelul lunii iulie echilibrări majore 
la fiecare instituţie. Ceea ce pot eu să vă spun şi este foarte important, este faptul că acea 
sumă de 22 milioane pe care o calculăm să ne echilibreze la nivelul lunii iulie, a fost 
atinsă ca excedent încă de la sfârşitul lunii martie, adică între proiecţia pe care a făcut-o 
Ministerul de Finanţei vis a vis de scăderea cotei de la 10 % şi în încasarea respectivă a 
apărut un surplus de 20 milioane la nivelul lunii martie. Dacă am avea o problemă, am 
avea o problemă în felul următor. Să ni se dea echilibrarea la nivelul anului 2017 care ni 
s-a promis la începutul anului în luna iulie, dar să ne dea şi diferenţele care se încasează 
suplimentar datorită faptului că acel 10% reprezintă mult mai mult decât s-a previzionat 
şi care aceste diferenţe în mod normal ni se cuvin nouă, ceea ce ne-ar duce la o 
normalitate şi la un buget în 2018 mult peste bugetul lui 2017, ceea ce este normal. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 

a) total venituri-114.694,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
111.803,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.891,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-119.975,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 117.084,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.891,00 
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.35/2018. 

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

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal 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 de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
c)  total venituri-12.611,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
d) total cheltuieli-12.611,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
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.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 24 voturi pentru şi 

1 abţinere (Câplea).  
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Câplea: 
Aşa cum au anunţat şi antevorbitorii mei, consilierii PNL vor vota împotriva 

acestui punct pe ordinea de zi, şi totodată, sper ca la următoarea rectificare bugetară să se 
regăsească şi suma de 37.100 lei, suma care ar trebui colectată la bugetul local ca urmare 
a aprobării cererii Clubului FCU Craiova de a disputa meciul de baraj pe Stadionul Ion 
Oblemenco. Bugetul local are nevoie de această sumă importantă.  
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Dl. Consilier Local Sirop: 
Vroiam şi eu să întăresc spusele colegului meu şi tot la acest punct, dacă nu vreţi 

să acceptaţi, o să revin la întrebări şi interpelări, o să vreau o situaţie detaliată a 
cheltuielilor de administrare a stadionului pentru că nu poţi să refuzi o cerere, te roagă 
cineva cu bani, să dea bani în avans, refuzi cererea decât dacă înţeleg că este un excedent 
extraordinar acolo. Dacă cumva acest stadion stă pe roze din punct de vedere financiar. 
Solicit încă o dată să primim defalcat aceste situaţii financiare cu cheltuielile cu angajaţii, 
cu cheltuielile cu întreţinerea, tot ce înseamnă acolo profit şi pierderi dacă vreţi în 
termenii aceştia, să ştim şi noi dacă ne costă, sau dacă aducem bani de acasă pentru 
stadion, sau dacă contribuie la buget acest stadion. Dacă cumva este pe minus, să ne 
explicaţi de ce acest refuz de a permite unei echipe din Craiova, să desfăşoare un meci de 
baraj care aduce, până la urmă, venituri la bugetul local.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vreau să-i răspund d-lui consilier pentru că nu am nimic împotrivă să-i puneţi la 

dispoziţie datele solicitate. Nu ştiu câte investiţii aţi făcut dvs. la viaţa dvs. dar vreau să 
vă spun că în orice investiţie de pe lumea asta există o perioadă care este prevăzută în 
planul de investiţii până se ajunge la capacitatea maximă. Există o perioadă în care 
cheltuielile sunt peste venituri, în care se egalează şi la un moment dat veniturile 
depăşesc. Deci nimic nu se amortizează şi nu se trece în parametrii profitabili 
instantaneu. Peste tot există şi uitaţi-vă în orice plan de afaceri se face, orice plan pe care 
vreţi să-l finanţeze o banca sau despre ce vorbiţi în sistemul de finanţare există acea 
perioadă de pronire a investiţiei în care ea este adusă în parametri. Deci în mod sigur veţi 
obţine, nu ştiu datele că nu le-am verificat, am văzut doar partea de venituri la un 
moment dat, dar absolut toţi parametrii sunt la ora aceasta cu cheltuieli maxime şi cu 
venituri minime. Asta este în orice investiţie din lumea aceasta să-mi spuneţi şi mie cum 
au făcut investiţii. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Dl. primar încerca să insinueze că nu înţeleg eu partea de investiţii, dar ţin să-l 

asigur că am făcut investiţii şi că o să mai fac în oraşul nostru. Ne permitem să refuzăm 
37 mii lei?   

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri – 759.334,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 766.946,00 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 19  voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Vasile).  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 

Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova şi raportul de 

performanţă, pe anul 2017, prevăzute în anexele nr.1-20 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017, prevăzute în anexa (pag.1-73) care 
face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. 

Craiova SRL, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare ale R.A.T. SRL, pe anul 2017, prevăzute în anexa (pag.1-
40) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL situaţiile financiare 
anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2017. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale aferente  anului 2017 ale S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L.:bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor 
capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile 
financiare, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă repartizarea profitului net din anul 2017, în sumă de 489.840 lei, 
după cum urmează: 
 I. dividendele datorate în cotă de 50% din profit, corespunzător participaţiilor la 
capitalul social, astfel: 
a) către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în sumă de 232.674 lei 

(participaţie 95% din capitalul social); 
b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sumă de 12.246 lei (participaţie 5% 

din capitalul social); 
II. profitul net, în sumă totală de 244.920 lei (50 %) se constituie ca sursă de 
finanţare (alte rezerve).  
  (2) Dividendele datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova în sumă de 
232.674 lei şi dividendele datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. în sumă de 
12.246 lei, vor constitui sursă de finanţare, prin majorarea capitalului social, 
urmând a fi utilizate conform planului de investiţii aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 45/2018. 

Art.3. Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze în şedinţa 
din data de 31.05.2018, situaţiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum şi repartizarea profitului net prevăzut la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Nelu Pîrvu 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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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017, 
prevăzute în anexa (pag.1-69) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din 
data de 31.05.2018, ora 14,00, situaţiile financiare anuale ale S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pe anul 2017, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23  voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman). 
 

 
10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2018 referitoare la 
aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în 
cadrul Sport Club Municipal Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art.24 al anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.95/2018 referitoare la aprobarea normelor 
financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal 
Craiova, în următoarea formă: 

                                                                                                                LEI 
COMPETIŢIA           LOCUL I         LOCUL II          LOCUL III 
Cupe europene intercluburi: - seniori 
                                            - sporturi  

individuale 

 
3000 

 
2000 

 
1500 

Campionate naţionale: 
1) Sporturi individuale 
- Seniori 
2) Jocuri sportive 
-   Seniori  

 
 

2000 
 

3000 

 
 

1500  
 

2000 

 
 

1200  
 

1500 
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Cupa României 
5) Sporturi individuale 
6) Jocuri sportive 

 
1500 
2000 

 
1200 
1500 

 
1000 
1000 

 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. 
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, 

Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în 
semn de înaltă consideraţie pentru activitatea culturală şi ecumenică, 
depusă în interesul comunităţii şi pentru prestigiul adus Bisericii Ortodoxe 
Române, prin slujirea lucrării sfinte. 

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

12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui.Academician Profesor Ioan-Aurel Pop, Preşedintele 
Academiei Române. 
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, dlui. 

Academician Profesor Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, în 
semn de înaltă preţuire pentru modul onorant în care continuă strălucita 
tradiţie academică, precum şi ca expresie a aprecierii pentru 
profesionalismul, implicarea şi responsabilitatea dovedite în asumarea 
misiunii de promovare şi păstrare a culturii naţionale. 

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

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dnei. Georgeta-Elena Tudor, actriţă a Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu”.  
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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.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, dnei. 

Georgeta Elena Tudor, actriţă a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, în 
semn de preţuire faţă de realizările artistice, pentru întreaga activitate 
dedicată scenei teatrale craiovene şi româneşti, pentru admirabila misiune 
de promovare a culturii româneşti. 

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

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui. Profesor universitar Florea Firan, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România. 
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, dlui. 

Profesor Universitar Florea Firan, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, în semn de preţuire faţă de realizările ştiinţifice, didactice şi 
literare, pentru întreaga activitate dedicată evoluţiei, dezvoltării şi 
promovării culturii româneşti. 

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

15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova dlui. Profesor Apostolos Patelakis. 
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, 

profesorului Apostolos Patelakis, în semn de preţuire faţă de realizările 
didactice şi literare, pentru promovarea Municipiului Craiova şi pentru 
neobosita activitate depusă în slujba dezvoltării şi promovării limbii şi 
culturii româneşti în străinătate. 

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

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Ardean Elisei Valentina Neli. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Aşa cum a zis şi în şedinţa comisiei de ieri, handbalul este un sport de echipă. Nu 

joacă una singură, nu joacă două, întâi intră în teren şapte jucătoare şi apoi vin celelalte 
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să le ajute în apărare, în atac. Nu mi se pare corect, am înţeles că propunerea a fost a d-
lui antrenor, dar noi propunem să se dea şi d-rei Bobana Klikovac dacă părăseşte echipa, 
aşa cum o părăseşte şi Iulia Dumanska deoarece nu s-a vorbit cu ea de la început şi nu a 
avut nimeni o convorbire clară, asta nu este vina ei şi cred că trebuie să vedem că Andrea 
Pricopi a jucat mai mult de 70% din meciurile internaţionale, ne-a făcut mândri pe noi, 
craiovenii, să câştigăm această cupă şi nu văd de ce şi-ar bate joc de aceste fete. Noi, 
conducerea şi consiliul local, să nu le acordăm şi lor titlul de cetăţean de onoare. Nu 
înţeleg divergenţele care au fost la echipă şi între dl. antrenor secund Berbece şi dl. 
Burcea, dar mi se părea corect în condiţiile în care Dumitru Berbece fost handbalist 
internaţional, şi un mare om de handbal, ar trebui să primească şi el titlul de cetăţean de 
onoare şi cred că nu este aşa foarte mare sacrificiu pentru Craiova să le dea şi acestor trei 
oameni titlul de cetăţean de onoare. Vă mulţumesc foarte mult. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Nu este vorba că dăm sau nu dăm titlul de cetăţean de onoare. Vă răspund pentru că 

este atributul meu de a promova aceste rapoarte cu cetăţenii de onoare. În spatele fiecărei 
propuneri pe care v-o înaintez de cetăţean de onoare prin acest consiliu, există la rândul 
ei o propunere a altcuiva. Eu consider că nu avem dreptul nici unul dintre noi să ne 
amestecăm în felul în care se face o echipă, în felul în care se conduce o echipă. Lucrul 
acesta s-a văzut şi s-a demonstrat tocmai prin rezultatele care au fost la ora aceasta şi la 
handbal şi la fotbal. Nu cred că aţi auzit vreodată de când mă cunoaşteţi să mă implic în 
formarea vreunei echipe. Sub nicio formă. Nici ca antrenori, nici ca jucători, nici pe cine 
să luăm, nici cu cine să semnăm contractele şi nici măcar pe cine să băgăm în teren. De 
când mă ştiţi, că eu am intrat în zona asta cu sportul după dvs., eraţi înaintea mea şi de 
când mă ştiţi, nu cred că vreodată m-am amestecat în această problematică pe care o 
consider strict a managerului şi de fiecare dată am transmis la club că răspunderea 
rezultatelor este atributul antrenorului şi el va fi evaluat în funcţie de rezultatele pe care 
le are. În permanenţă am ţinut să fac o verificare între locul pe care se află o echipă de la 
club ca şi finanţare în total top finanţări echipe identice din ţară şi locul pe care îl ocupă 
în clasamentul sportiv la sfârşitul sezonului competiţional. Şi am apreciat pe cei care s-au 
aflat întotdeauna în vârful clasamentului sportiv şi undeva la media finanţării adică mult 
mai bine decât multe echipe faţă de finanţarea pe care o au. Felul în care apreciază 
antrenorul valoarea şi competiţia în sine şi aportul fiecărui sportiv la câştigarea 
competiţiei respective, este efectiv atributul lui. Faţă de această problemă, eu nu consider 
că este cazul să intervenim noi. Nici din punctul acesta de vedere, aşa cum la un monet 
dat am intervenit şedinţa trecută aveaţi o părere efectiv negativă asupra faptului că nu 
acordăm acele prime. V-am spus de atunci, este absolut normal. Şi v-am spus acest lucru, 
de ce? Pentru că aveam încredere că se va câştiga această cupă, să le oefrim la sfârşit. 
Dar în condiţiile în care dvs. nici măcar aceste prime nu le votaţi, dvs. nu sunteţi de acord 
nici măcar cu primele acestea, pentru că nevotând bugetul, automat, nu sunteţi de acord 
să li se acorde prime. Păi din moment ce nu aveţi şi nu vreţi să vă asumaţi această 
responsabilitate din diverse motive, probabil că le ştiţi mai bine dvs., eu nu le ştiu, dar 
din moment ce nu vă asumaţi responsabilitatea acestor prime, ce pretenţii mai avem să ne 
amestecăm noi la echipă? Foarte bine, trecem pe post de antrenor şi atunci dispunem noi 
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asupra a tot ce se întâmplă la echipă, dar atâta timp cât un antrenor a câştigat cupa EHF 
nu trebuie să ne amestecăm noi să-i spunem ce să facă.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Oricum nu luau prime dacă nu câştigau, dl. primar. Şi dacă noi nu eram în 

Norvegia.  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Dacă sunteţi dvs. vreun profet şi ştiţi ce s-ar fi întâmplat.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, jucătoarei 
echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Ardean Elisei 
Valentina Neli, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă 
creşterii calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, 
sacrificiul şi devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Florianu Florina Cristina. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Florianu 
Florina Cristina, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă 
creşterii calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, 
sacrificiul şi devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Rădoi Maria Andreea. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Rădoi Maria 
Andreea, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii 
calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, sacrificiul şi 
devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Stanciu Florentina. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Stanciu 
Florentina, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii 
calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, sacrificiul şi 
devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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

20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Dumanska Yulyia. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Dumanska 
Yuliya, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii 
calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, sacrificiul şi 
devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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

21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Nicolic Zeljka. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Nicolic Zeljka, 
pentru excepţionala activitate, rezultatele deosebite şi pentru contribuţia 
adusă creşterii calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, 
sacrificiul şi devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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



sapl 6/-      sed ord. 31.05.2018                                                         27                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Şelaru Ilie Carmen Gabriela. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Şelaru Ilie 
Carmen Gabriela, pentru excepţionala activitate, rezultatele deosebite şi 
pentru contribuţia adusă creşterii calităţii actului sportiv craiovean, pentru 
profesionalismul, sacrificiul şi devotamentul demonstrate faţă de 
comunitate şi naţiune. 

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

23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Trifunovic Jelena. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Trifunovic 
Jelena, pentru excepţionala activitate, rezultatele deosebite şi pentru 
contribuţia adusă creşterii calităţii actului sportiv craiovean, pentru 
profesionalismul, sacrificiul şi devotamentul demonstrate faţă de 
comunitate şi naţiune. 

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

24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Ţicu Ana-Maria. 
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, jucătoarei 

echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Ţicu Ana-
Maria, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii 
calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, sacrificiul şi 
devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Craiova antrenorului echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, Burcea George 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, 

antrenorului echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-
Burcea George Bogdan, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuţia 
adusă creşterii calităţii actului sportiv craiovean, pentru profesionalismul, 
sacrificiul şi devotamentul demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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

26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova antrenorului secund al echipei de handbal feminin a 
Sport Club Municipal Craiova, Albici Grigore Aurel. 
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, 

antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal 
Craiova-Albici Grigore Aurel, pentru excepţionala activitate, pentru 
rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii calităţii actului 
sportiv craiovean, pentru profesionalismul, sacrificiul şi devotamentul 
demonstrate faţă de comunitate şi naţiune. 

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

27. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului 
Craiova a unor fonduri pentru premierea antrenorului principal şi a lotului 
echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mă bucur foarte mult că dăm aceste prime fetelor. Am urlat destul ca să le dăm 

prime şi bănuiesc că nu le dădeam nicio primă dacă pierdeau această cupă. Suntz 
convinsă de asta. Nu trebuie să aşteptăm. Nici măcar nu li s-a spus că o să li se dea decât 
3000 lei, nu suma aceasta foarte frumoasă care li se va da. Nu sunt de acord cu suma dată 
lui Trifunovici întrucât o facem cetăţean de onoare şi nu o trecem în primul eşalon cu 27 
mii lei. Vreau să ne daţi şi nouă o explicaţie de ce nu-i dăm şi ei în primul eşalon în 
condiţiile în care o facem cetăţean de onoare. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Din fericite sau din păcate, nu ştiu cum este mai adecvat, acest proiect privind 

recunoaşterea prin bani a efortului este cel mai adevărat. Este foarte bine să spunem un 
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lucru: participarea a fost diferită la rezultat. Eu sunt unul dintre cei care am fost de la 
primul meci şi cu mare greutate în fine, până şi la ultimul. Le-am văzut pe fete, mă bucur 
că Andreea pricopi şi Bobana Klikova, faţă de care mi-am exprimat în particular dorinţa 
ca dl. primar, prin dispoziţie de primar, să le acorde o diplomă de excelenţă, înţelegând 
din păcate nu numai de la Domnia sa că sunt jucătoare care nu au negociat în continuare 
participarea la această echipă. Este foarte adevărat că valoarea tuturor din echipă a 
crescut enorm după acest titlu şi este bine că am reuşit cu restul să negociem rămânerea 
la echipă. Sunt grupe valorice care au fost însă foarte mult cântărite. Eu vă rog, dragi 
colegi, să fim de acord cu acest proiect, să fim de acord cu faptul că ne umple sufletul de 
bucurie ceea ce aceşti oameni minunaţi au realizat şi să cinstim ca atare momentul. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Dacă tot revenim, haideţi să revenim. În primul şi în primul rând, haideţi să nu 

transformăm un eveniment superb într-o urâţenie, pentru că ceea ce facem este la ora 
aceasta urâţenie. Am spus-o şi spun încă o dată: un manager trebuie să aibă credibilitatea 
şi trebuie să i se dea încrederea noastră. Este managerul echipei. El pe lângă ceea ce a 
făcut anul acesta şi în acest campionat, are obligaţia să continue şi performanţa de la 
anul, probabil că o solicităm şi mai mare. El ştie ce are la echipă, el ştie cum negociază 
cu fetele, el ştie ce are de făcut. Şi dvs. la bussines-ul pe care îl aveţi oricare, în 
momentul în care un om îţi pleacă, ai nişte condiţii şi îi pui condiţii: pleci, dar nu pleci la 
concurenţă, dar nu pleci unde nu vrem, şi te desparţi în relaţii foarte bune cu el, dacă este 
reciprocă. Ori acestea sunt lucruri şi sunt amănunte care nu sunt problema noastră. Noi 
suntem administraţie publică locală, nu suntem managerii vreunei echipe, iar vis a vis de 
cuantumul primelor şi de ceea ce solicitaţi dvs., păi nu ştiu dacă trebuie să solicitaţi dvs. 
o primă suplimentară, atâta timp cât dvs. nu sunteţi de acord cu nicio primă, nici cât ar fi 
ea de mică sau de mare. Nu votaţi nicio primă. Din moment ce nu votaţi nicio primă, şi 
nu vă asumaţi nicio creştere a bugetului de la club a bugetului de premiere, ce să mai 
discutăm că ar trebui şi ăluia şi ăluia . Este simplu să stai pe margine şi să arăţi cu 
degetul. Vreţi să vă implicaţi? Foarte bine, aveţi toată deschiderea şi toată primirea 
noastră să vă implicaţi, dar nu aşa, să criticăm orice numai de dragul de a critica că ne 
aude lumea când criticăm. Să fim serioşi. V-am promis de la început că după ce se joacă 
finala se vor acorda primele, nu spuneţi dvs. că dacă nu se câştiga, nu le acordam, pentru 
că nu cred că există vreun om care să mă cunoască şi să-mi spună că ăsta îşi dă cuvântul 
şi nu-l respectă. Toată viaţa mea am ţinut la chestia asta mai mult decât la orice. Paote că 
am şi pierdut de multe ori numai ca să-şi ţin promisiunea. Iar acest lucru, încă o dată vă 
rog, haideţi să nu întinăm succesul acestei echipe. Este meritul lor, este dorinţa lor, este o 
solicitare a clubului pentru antrenor, atât pentru primă cât şi pentru titlul de cetăţean de 
onoare şi o solicitare a antrenorului pentru fete.  

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

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018, a 
sumei de 341.888 lei, pentru premierea, în cadrul Ceremoniei Festive a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 07 iunie 2018, a 
antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal feminin a Sport Club 
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Municipal Craiova, conform anexei care face 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.  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în 
calitate de partener al Universităţii din Craiova, la organizarea 
„Campionatului Naţional Universitar de Futsal Feminin”, ediţia a III-a, în 
perioada 08 iunie-09 iunie 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 participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Universităţii 

din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Naţional Universitar de 
Futsal Feminin”, ediţia a III-a, în municipiul Craiova, în perioada 08 iunie-09 
iunie 2018. 

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 14.000 
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 Universitatea din Craiova, în vederea 
organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

        Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Universitatea din Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu22 voturi pentru şi 3 
abţineri (Bărăgan, Predescu, Otovescu).   
 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Brio-Fest 
Satu Mare, având ca obiect  organizarea manifestărilor dedicate Zilei 
Municipiului Craiova, ediţia a XXII-a. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu, în forma modificată propusă în comisiile de specialitate.  
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Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Brio-Fest Satu Mare, în 
vederea susţinerii organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 
2018 – ediţia a XXII-a, în perioada 01 – 09 iunie 2018, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Asociaţia Brio-Fest Satu Mare 
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 modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.168/2018 prin completare cu elevii şi 
profesorii îndrumători premiaţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, în 
anul şcolar 2017-2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018 a 

sumei de 15.000 lei, pentru premierea, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua 
Municipiului Craiova, ediţia a XXII-a, a unui număr de 15 elevi şi profesori 
îndrumători cu rezultate excepţionale la diferite materii, la fazele naţionale ale 
concursurilor şcolare din anul şcolar 2017-2018. 

            (2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare din cele 15 
persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.168/2018. 

Art.3. 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. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 
pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dna.Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din 
data de 31.05.2018, ora 14,00, organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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 23 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman). 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.105/2018. 

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

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

33. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal Craiova. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Ştiţi că sunt fan al acestzei echipe. Îmi pare rău că dl. primar spune că noi nu votăm 

bugetul de la Clubul Sportiv. Nu votăm pentru că nu putem să votăm chiar tot ce se 
poate. Şi noi am propus, dar nu avem puterea să dăm. Să vină dl. director să ne explice 
cum face transferurile. Nu sunt supuse consiliului local. Nu noi votăm? 

D-na Consilier Local Predescu: 
Am citit regulamentul acestei entităţi. Le-am examinat toate articolele din 

regulament, articol cu articol, alineat cu alineat şi este un proiect care este bine întocmit. 
Nu sunt chestiuni subiective care au fost trecute în regulament. Pe de altă parte în măsura 



sapl 6/-      sed ord. 31.05.2018                                                         33                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

în care se consideră necesar, el poate fi modificat ulterior, dacă sunt probleme esenţiale 
ce ţin de organizarea şi funcţionarea clubului. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.321/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Sănătate, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”, 
situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.64, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din municipiul 
Craiova aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
PneumoftiziologieVictor Babeş Craiova”, situat în municipiul Craiova, Calea 
Bucureşti, nr.64, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la 
înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul 
Craiova-achiziţia de autobuze noi şi achiziţia de tramvaie noi. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
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Acest punct se referă la un studiu de oportunitate pentru RAT, în scopul 
achiziţionării de autobuze şi tramvaie noi. Sunt convins că este un pas absolut necesar în 
ideea în care trebuie să avem în Craiova, autobuze şi tramvaie noi. Este un deziderat şi a 
rămas un deziderat încă din 2012 de când aţi câştigat alegerile, pe ideea că vom face în 
Craiova transport public de calitate. Suntem în 2018 şi putem să vedem cu ochii noştri 
calitatea transportului public din Craiova şi făcând şi o comparaţie cu alte oraşe din 
România de talia Craiovei. Acum doi ani am transformat RAT-ul din regie în SRL tot pe 
această idee că vom achiziţiona autobuze şi tramvaie noi. Eu cred că problema este de 
seriozitate, este o problemă de consecvenţă pentru că au trecut 6 ani de zile şi fluturăm în 
continuare această idee că vom aduce autobuze şi tramvaie noi. Sunt convis de faptul că 
înnoirea parcului auto al RAT este absolut necesară şi urgentă. De aceea, vom vota acest 
punct de pe ordinea de zi în speranţa că acest studiu nu va fi făcut şi el în zadar. 
Mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vreau să vă spun că eu am învăţat un lucru de când sunt în primărie că lucrurile 

metg în administraţie mult mai greu decât ne-am dori noi să meargă şi mult mai greu 
decât le vedem din afară. Şi cred că este problema cu care n-o să mă împac până în 
ultima zi în care voi fi primar şi nu voi înţelege de ce merg aşa de greu. Dar vreau să vă 
supun atenţiei faptul că proiectele care au fost concepute pe mandatul dvs. ca şi 
consilieri, au avut nevoie de opt ani ca să fie finalizate: doi ani s-au conceput, doi ani s-
au semnat finanţările şi patru ani s-au executat. Aşa merg lucrurile. Ăsta este ritmul. Nu 
l-am impus eu şi nu mi-l doresc, chiar îmi face repulsie acest ritm extraordinar de lent. 
Ceea ce discutăm acum despre înnoirea parcului auto, este pentru prima dată când el se 
transformă într-o realitate din punct de vedere al finanţării, pentru că voinţă a fost 
dintotdeauna şi o ştiţi şi dvs. şi o ştim toţi, că toată lumea şi-a dorit să schimbe parcul 
auto, dar este pentru prima dată când peste cele 29 de autobuze noi, cumpărate pe acordul 
cadru, venim cu cele 30 de autobuze pe axa de finanţare 4.1 şi la primul punct de peste 
ordinea de zi, cu acel acord de la Banca Europeană de Dezvoltare pentru încă 35 de 
autobuze. Deci în total se ajunge la suma din studiul de oportunitate, mi se pare că acolo 
sunt 106 şi este pentru prima dată când se prezintă finanţările pentru a se lua aceste 
autobuze. Într-adevăr mai sunt paşi să se semneze contractele, să se facă achiziţiile, să se 
aducă autobuzele. Sunt paşi. Problema este că sunt din ce în ce mai aproape de adevăr. 
Acelaşi lucru pot să vorbesc şi de tramvaie, de cele 17 tramvaie care sunt prinse în 
studiul de oportunitate, dintre care 14 au deja drumul spre finanţarea europeană. Aceştia 
sunt paşii, sunt mai lenţi decât ne-am dori, dar sunt o realitate pe care dacă nu ne asumăm 
anumite lucruri, nu o vom obţine. Pentru că vreau să vă spun că faţă de toate celelalte axe 
care s-au derulat pâţnă acum, axele 2014-2020 au un specific. Se pot demara procedurile 
de achiziţie ulterior semnării contractului de finanţare. Deci unde vedeţi dvs. autobuze 
deja cumpărate în oraşe, care le au deja achiziţionate sau sunt în curs de achiziţie sau sunt 
în procedură, sunt pentru că şi-au asumat răspunderea să le achiziţioneze, să facă 
procedura de achiziţie, chiar să le achiziţioneze anterior semnării contractului de 
finanţare cu Uniunea Europeană. Şi-au asumat acest lucru. Dar noi suntem foarte 
temători şi vă spun că una din marile probleme ale noastre ca oraş este că ne este teamă 
să ne asumăm orice. Şi atunci stăm şi suflăm şi în iaurt şi într-adevăr suntem foarte foarte 
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departe de a se asuma riscuri pe care alte oraşe şi le asumă. Şi vreau să vă spun în felul 
următor cum se lucrează şi este pentru prima dată când vedeţi că se lucrează în felul 
acesta. Mă duc şi fac o înţelegere cu BERD şi spune BERD – îţi dau să-ţi iei 35 de 
autobuze. Şi eu dau drumul la procedură. Dacă reuşesc să iau bani europeni, vin şi achit 
BERD instantaneu şi am trecut pe 0. Dacă nu reuşesc să iau bani europeni, le iau din 
BERD, dar tot le iau. Acesta este lucrul pe care şi-l asumă şi este pentru prima dată când 
lucrăm şi noi aşa. 

Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun două lucruri de foarte mare importanţă. 
Săptămâna trecută la Bacău a fost o întâlnire a Comisiei Europene cu comisarul pentru 
fonduri europene de la Uniunea Europeană, Corina Creţu, cu primul ministru şi cu mai 
mulţi reprezentanţi ai Comisiei Europene, inclusiv cu raportorul pentru fondurile 
europene pe Europa de Est, dl. Rasmusen  şi în care acolo au fost două oraşe suite pe 
scenă cu comisarii europeni: Oradea şi Craiova. A fost primarul de la Oradea şi primarul 
de la Craiova, ca şi consecinţă a realizărilor din fonduri europene de până acum. Asta a 
fost meritul acestui oraş. Eu nu mi l-am atribuit mie personal, ci este meritul acestui oraş 
pentru faptul că a absorbit cea mai mare sumă de fonduri europene, iar pe scena aia 
acolo, nu m-am urcat eu, s-a urcat Craiova şi trebuie să fiţi mândri de lucrul acesta pentru 
că o ţară întreagă ne-a aplaudat. Ca şi consecinţă, ieri am fost vizitaţi de adjunctul 
ambasadorului Comisiei Europene din România, îmrpeună cu ambasadorul Republicii 
Cehe, cu viceambasadorul Bulgariei, viceambasadorul danemarcei şi o altă parte din 
membrii Consiliului Europei pentru a vedea unul dintre cele mai de succes proiecte din 
Europa de Est: centrul istoric. Au fost special la Craiova pentru a vizita centrul istoric. 
Discuţiile pe care le-am avut în continuare cu dânşii, au fost acelea că pentru felul în care 
ne-am comportat, pentru felul în care s-au derulat lucrurile, România este propusă în axa 
următoare cu o suplimentare a fondurilor europene de 8%, iar Craiova este apreciat ca 
oraşul cu cea mai mare absorbţie de fonduri europene. Mai mult decât atât, centrul istoric 
a fost apreciat ca un proiect de succes, un proiect care nu numai că a fost realizat din 
punct de vedere al proiectului strict european, dar un fel de parteneriat public privat, nu 
pe legea parteneriatului public privat, dar felul cum a fost simbioza dintre proprietarii 
privaţi de bunuri din centrul istoric şi bunul public, felul cum s-a dus în final la faptul că 
acest centru istoric a devenit foarte activ, în care o zonă în care circulă atât oamenii, cât 
şi banii, adică şi din punct de vedere economic, şi din punct de vedere social, este un 
succes. Ceea ce le-am, spus eu şi ceea ce au constatat şi dânşii, şi iareste o premieră în 
ţară, este faptul că pe acolo pe unde noi am primit bani europeni, unde am învăţat cum să 
folosim banii europeni, am învăţat cum să facem procedurile cu bani europeni, am 
învăţat cum să fim riguroşi pe bani europeni, nu ne-am limitat şi am continuat proiectele. 
De exemplu, proiectul centrului istoric care are o suprafaţă de 12 mii de metri pătraţi, 
reprezintă doar 10%  din totalul suprafeţei centrului istoric. La ora aceasta ştiţi bine şi l-
aţi avut pe ordinea de zi, studiul de fezabilitate pentru mărirea centrului istoric. Le-am 
arătat că nu ne-am orpit şi acolo unde am avut bani europeni şi eu fost eficienţi, am 
continuat să investim banii noştri, ai consiliului local şi ai bugetului local şi dezvoltarea a 
continuat. Sunt nişte lucruri care ar trebui să ne facă mândri de ceea ce suntem şi să 
vedem şi partea pozitivă a lucrurilor şi să contribuim fiecare cu tot ce avem în optica de 



sapl 6/-      sed ord. 31.05.2018                                                         36                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

dezvoltare a acestui oraş. Deci vis a vis de felul în care sunt bugetate aceste achiziţii de 
autobuze, cred că este pentru prima dată când avem nişte lucruri foarte concrete.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Cred că apreciaţi că am avut decenţa să-l ascultăm pe dl. primar atât de mult. Dacă 

unul din consilierii din opoziţie vorbea atât, îl opreaţi de mult şi de asta ţin să vă atrag 
atenţia că este şedinţa consiliului local, este şedinţa noastră şi dl. primar este invitat. Îi 
dăm cuvântul dacă vrem, cât vrem, cum vrem. Vis a vis de acest punct, ni s-a vorbit 
despre centrul istoric. Aici este vorba despre achiziţia de autobuze noi. PSD din 2012 
conduce acest RAT, nu avem niciun proiect european, iar RAT este un mort care umblă 
îmbălsămat prin oraş. Doar l-am colantat. Vă mulţumesc frumos. 

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

Art.1. Se aprobă  Studiul de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de 
transport public urban pentru municipiul Craiova-achiziţia de autobuze noi şi 
achiziţia de tramvaie noi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Ţiţeica”, situată în municipiul Craiova, Str. Calea Bucureşti  nr. 
93. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova, prin construcţia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica”, 
situată în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti  nr. 93, prevăzută în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea sumară a investiţiei 
prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.512/2017. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str.Elena Farago, nr.4, bl.122, 
sc.1, ap.6. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
 Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Fistogeanu Nicolae, a locuinţei 

sociale, situată în municipiul Craiova, str.Elena Farago, nr.4, bl.122, sc.1, ap.6. 
Art.2. Se aprobă chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta hotărâre, 

în cuantum de 104,62 lei. 
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi  Fistogeanu Nicolae vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Făgăraş, bl.D21a, sc.1, 
ap.18. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, prin scoaterea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, str.Făgăraş, bl.D21a, sc.1, ap.18. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, către Manciu Ionel Dorin, în vederea închirierii, a locuinţe 
sociale situată în municipiul Craiova, str.Făgăraş, bl.D21a, sc.1, ap.18, compusă 
din 3 camere, în suprafaţă de 39,12 mp., dependinţe în suprafaţă de 23,60 mp., 
alte dependinţe în suprafaţă de 3,71 mp. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se aprobă chiria lunară aferentă locuinţei repartizate potrivit art.2 din prezenta 
hotărâre, în cuantum de 103,97 lei. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Manciu Ionel Dorin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.13. 
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.13, către Staicu Claudiu Marian, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239103/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 119164.00 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 19734.96 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 130/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 22,07 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.13, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Staicu Claudiu Marian vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre,. 

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. 
 
 

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.83848/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Conea Lidia, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Conea 
Lidia. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.83848/03.06.2013, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Conea Lidia, tehnician 
dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Conea Lidia, cu 2 ani şi 6 luni, 
începând de la data de 01.06.2018, până la data de 30.11.2020. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.337/2013. 

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

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

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.83855/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mîniosu Octavian-Sorin, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară 
PFA Mîniosu Octavian-Sorin. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.83855/03.06.2013, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mîniosu Octavian-Sorin, 
tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Mîniosu Octavian-Sorin, 
cu 2 ani şi 6 luni, începând de la data de 01.06.2018, până la data de 30.11.2020. 

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

Art.3.  Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.337/2013. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, cartier Craioviţa Nouă, Aleea Magnoliei, nr.7, bl.160 G, ap.1. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa 
Nouă, Aleea Magnoliei, nr.7, bl.160G, ap.1, la valoarea de piaţă totală a 
imobilului de 110.000,00 lei, echivalent a 23.600,00 euro (valoarea nu include 



sapl 6/-      sed ord. 31.05.2018                                                         41                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

TVA), respectiv la valoarea de 2.208,00 lei/mp., echivalent a 473,82 euro/mp. 
(valoarea nu include TVA), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, bvd.1 Mai, str.dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd. 1 Mai, str. Dr. 
Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1, la valoarea de piaţă totală a imobilului de 
146.300,00 lei, echivalent a 31.400,00 euro (valoarea nu include TVA), respectiv 
la valoarea de 1.907,00 lei/mp., echivalent a 409,23 euro/mp. (valoarea nu 
include TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.Lăpuş, bl.F11, sc.1, ap.1. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Lăpuş, bl.F11, 
sc.1, ap.1, judeţul Dolj, la valoarea de piaţă totală a imobilului de 109.000,00 lei, 
echivalent 23.400,00 euro (valoarea nu include TVA), respectiv la valoarea de 
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2.119,00 lei/mp., echivalent a 454,72 euro/mp. (valoarea nu include TVA), 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în localitatea 
Podari, judeţul Dolj, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în Podari, str. Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, 
parter, judeţul Dolj, la valoarea de piaţă totală a imobilului de 165.400,00 lei, 
echivalent a 35.500,00 euro (valoarea nu include TVA), respectiv la valoarea de 
943,00 lei/mp., echivalent a 202,36 euro/mp. (valoarea nu include TVA), 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu 
Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), la valoarea de piaţă totală a 
imobilului de 1.497.700,00 lei, echivalent a 321.400,00 euro (valoarea nu include 
TVA), respectiv la valoarea de 2.403,00 lei/mp., echivalent a 515,67 euro/mp. 
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(valoarea nu include TVA), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, bvd. Oltenia, nr.41.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, nr.41 
(Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), la valoarea de piaţă totală a 
imobilului de 1.158.000,00 lei, echivalent a 248.500,00 euro (valoarea nu include 
TVA), respectiv la valoarea de 2.329,00 lei/mp., echivalent a 499,79 euro/mp. 
(valoarea nu include TVA), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.Olteţ, nr.5. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Olteţ, nr.5,  la 
valoarea de piaţă totală a imobilului de 872.400,00 lei, echivalent a 187.200,00 
euro (valoarea nu include TVA), respectiv la valoarea de 2.372,00 lei/mp. 
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echivalent a 509,01 euro/mp. (valoarea nu include TVA), conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, Cernele, str.Constantin Gherghina, nr.62. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, Cernele, str. 
Constantin Gherghina, nr.62, la valoarea de piaţă totală a imobilului de 96.900,00 
lei, echivalent a 20.800,00 euro (valoarea nu include TVA), respectiv la valoarea 
de 1.170,00 lei/mp., echivalent a 251,07 euro/mp. (valoarea nu include TVA), 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.Horia, nr.5.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, la 
valoarea de piaţă totală a imobilului de 616.500,00 lei, echivalent 132.300,00 
euro (valoarea nu include TVA), respectiv la valoarea de 2.262,00 lei/mp. 
echivalent a 485,41 euro/mp. (valoarea nu include TVA), conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 

piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 
1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), la valoarea de piaţă totală a 
imobilului de 1.592.300,00 lei, echivalent a 341.700,00 euro (valoarea nu include 
TVA), respectiv la valoarea de 2.255,00 lei/mp., echivalent a 483,90 euro/mp. 
(valoarea nu include TVA), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

voturi. 
 
 

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan 
Cantacuzino, nr.8 D. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Să ne spună şi nouă de ce suma este atât de mică pentru redevenţă şi să stabilim o 

sumă pentru toţi care îşi prelungesc. 800 de euro pe an mi se pare foarte puţin pentru 80 
de mp. Să ne spună şi nouă de ce este suma aceasta atât de mică.  

Dl. director Gâlea: 
Sumele privind stabilirea redevenţei au fost calculate de către un evaluator 

autorizat ANEVAR, respectând normele ANEVAR. Noi verificăm doar dacă au fost 
respectate aceste norme, dacă comparabilele au fost stabilite corect. Valorile au fost 
folosite conform procedurilor adoptate de către ANEVAR.  

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

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei 
pentru terenul în suprafaţă de 92 mp, situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan 
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Cantacuzino, nr.8 D, ce face obiectul contractului de concesiune nr.34T/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Luclad Panif Trans 
S.R.L., în sumă anuală de 4062 lei, echivalent a 872 euro (valorile nu conţin 
TVA), respectiv în sumă lunară de 339 lei, echivalent a 73 euro ( valorile nu 
conţin TVA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

54.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei 
Vodă, nr.17 F. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei 

pentru terenul în suprafaţă de 80,6 mp., situat în municipiul Craiova, bvd.Ştirbei 
Vodă, nr.17 F, ce face obiectul contractului de concesiune nr.35 T/2003 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Valtmar Trade S.R.L., în 
sumă anuală de 3736 lei, echivalent a 802 euro (valorile nu conţin TVA), 
respectiv în sumă lunară de 311 lei, echivalent a 67 euro ( valorile nu conţin 
TVA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul 
situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul în suprafaţă de 
34,20 mp., situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex 
Vechi, în cuantum de 1487 lei, echivalent a 320 euro (43,49 lei/mp., echivalent a 
9,3 euro/mp.), respectiv valoarea estimată a dreptului de superficie lunar de 124 
lei, echivalent a 27 euro (3,62 lei/mp., echivalent a 0,78 euro/mp.), (valorile nu 
includ T.V.A.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

56.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul 
situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.16 (fost nr.2). 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul în suprafaţă de 
218,23 mp., situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.16 (fost nr.2), în cuantum 
de 8243 lei, echivalent a 1771 euro (37,77 lei/mp., echivalent a 8,1 euro/mp.), 
respectiv valoarea estimată a dreptului de superficie lunar de 687 lei, echivalent a 
148 euro (3,15 lei/mp., echivalent a 0,68 euro/mp.), (valorile nu includ T.V.A.), 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

57. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul 
situat în municipiul Craiova, str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

prestaţiei titularului dreptului de superficie anual pentru terenul în suprafaţă de 
552 mp., situat în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A, în 
cuantum de 17863 lei, echivalent a 3838 euro (32,36 lei/mp., echivalent a 7 
euro/mp.), respectiv valoarea estimată a dreptului de superficie lunar de 1489 lei, 
echivalent a 320 euro (2,7 lei/mp., echivalent a 0,58 euro/mp.), (valorile nu 
includ T.V.A.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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58. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. Buigold Alsor IFN S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

Buigold Alsor IFN S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 51 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Piaţa Unirii, bl.M1, parter, care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4.  S.C. Buigold Alsor IFN S.R.L. are obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile de 
la aprobarea cuantumului  prestaţiei prevăzute la art. 3, contravaloarea folosinţei 
pe ultimii 3 ani a terenului  identificat în anexa la prezenta hotărâre, calculată 
conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 

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

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de 
superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze 
procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
S.C. Buigold Alsor IFN. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Buigold Alsor IFN 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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59. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în 
suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, 
nr.2. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, până la data de 01.03.2063, către 

S.C. Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în 
suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 
2, aferent imobilului identificat cu nr.cadastral 200529-C1-U31, intabulat în 
cartea funciară nr. 200529-C1-U31, proprietatea S.C. Katelya Com S.R.L., 
identificat conform anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2.  Preţul de pornire al negocierii directe, pentru cota-parte indiviză de 
48894/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp, va fi stabilit prin raport de 
evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 Art.3.  S.C. Katelya Com S.R.L. are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa,  terenul în 
suprafaţă de 1031 mp, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în B-dul Nicolae Titulescu, nr. 2. 

Art.4. S.C. Katelya Com S.R.L. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a cotei-părţi indivize de 
8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp, calculată  conform hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 

Art.5. Se aprobă  împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 
de concesiune, să desemneze comisia de negociere a redevenţei cotei-părţi 
indivize, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea 
contractului de concesiune la OCPI Dolj şi să efectueze procedurile de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. Katelya Com S.R.L., atât cu privire la intabularea terenului identificat la art. 
4 din prezenta hotărâre, cât şi cu privire la notarea, în cartea funciară a  
contractului de concesiune.  

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Katelya Com S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri, ce are ca 
obiect terenul intravilan, aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.Tehnicii FN, respectiv terenul intravilan, proprietate 
privată a S.C. Popeci Utilaj Greu S.A. 
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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 schimbul, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 203 mp., 

situat în municipiul Craiova, str.Tehnicii FN, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi terenul intravilan, în suprafaţă de 203 mp.,  situat în 
municipiul Craiova, în partea de Sud a Staţiei de 110kW, cu numărul cadastral 
14278, proprietate privată a S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., identificat 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Raportul de evaluare cu privire la bunurile ce fac obiectul schimbului prevăzut la 
art.1 din prezenta hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de autoritatea public 
locală. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
schimb a terenurilor, să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public 
privind încheierea contractului autentic de schimb al terenurilor şi să efectueze 
procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

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

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

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei 
de atribuire referitoare la închirierea, prin licitaţie publică, a bunurilor „Zona 
Bistro” şi „Cafetaria Bistro” din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion 
de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.38. 
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 Caietul de Sarcini şi Documentaţia de atribuire referitoare la 

închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a bunurilor „Zona 
Bistro”, în suprafaţă utilă de 43,21mp. şi „Cafeteria Bistro”, în suprafaţă utilă de 
100,46 mp., din incinta „Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din 
Municipiul Craiova”, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.38 şi care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexele 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 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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62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei 

de atribuire referitoare la concesionarea, prin licitaţie publică, a Spaţiului 2, 
situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Caietul de Sarcini şi Documentaţia de atribuire referitoare la 

concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a Spaţiului 2, cu 
suprafaţă utilă de 46,09 mp. şi ½ din accesul cu suprafaţă utilă de 10,27 mp., 
situate în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.2 A, bloc 49, parter, care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexele 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 Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

63. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
366/01.03.2014, având ca obiect cota-parte din terenul ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 2, aferent construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC 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 modificarea art. 2 (1) al contractului de concesiune nr.366/01.03.2014 şi 

va avea următorul conţinut: 
           „Obiectul contractului îl constituie concesionarea, prin negociere directă, a cotei-

părţi teren de 85075/103100, din terenul în suprafaţă de 1031mp., care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul Nicolae Titulescu, nr.2, 
cotă-parte aferentă construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC S.R.L.: UI 2 cu nr. 
cadastral 200529-C1-U31, înscris în CF nr. 200529-C1-U31, UI 5 (Restaurant 
Union-C1/1), înscris în CF nr. 39762 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/1, UI 6 
(Restaurant Union-C1/1/2), înscris în CF nr. 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/1/2 şi 
UI 7 (Casino Royal), înscris în CF 38197 cu nr. cadastral 3451/0/2/3/2/2.” 

Art.2. Se aprobă încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de concesiune 
nr.367/01.03.2014 şi, pe care de consecinţă, încetarea efectelor art.3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2014.   

  Art.3.  S.C. ONIOPTIC S.R.L. are obligaţia de a plăti contravaloarea folosinţei cotei 
părţi de teren de 36181/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în 
municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2, începând cu data de 
01.09.2016, cotă-parte indiviză ce revine construcţiilor UI 5, UI 6 şi UI 7, 
calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la 
contractele de concesiune nr. 366/01.03.2014 şi nr. 367/01.03.2014, conform 
art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, să reprezinte municipiul Craiova în faţa 
notarului public privind notarea contractului de concesiune la OCPI Dolj şi să 
efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.5. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. ONIOPTIC S.R.L., în vederea notării contractului de concesiune la OCPI 
Dolj.  

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

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

64. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de 
constituire a dosarelor de acordare a punctajelor aferente criteriilor de 
întocmire a listei şi de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă. 
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 anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a dosarelor de 
acordare a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei şi de atribuire a 
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

65. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.4487/2012 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi 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 modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 încheiat între 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în sensul completării art.3 cu un nou alin.2, care va avea 
următorul conţinut: 
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 „Art.3.(2) Plata redeventei se va efectua în doua tranşe egale, pe baza facturilor    
emise de Primăria Municipiului Craiova, astfel: 

      a) tranşa I (perioada 01 ianuarie -30 iunie ) facturată în luna iunie, cu plata până 
la 15 iulie a fiecarui an; 

  b) tranşa a-II-a (perioada 01 iulie -31 decembrie) facturată în luna noiembrie, cu 
plata până la 20 decembrie a fiecărui an,  

 în contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Craiova, Cod Unic de Înregistrare-4417214.” 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012. 

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 şi nr.109/2017. 

Art.4. 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. 
 
 

66. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  Municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

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

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

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) se scot din inventar bunurile domeniului public prevăzute în anexa nr.3 care 

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

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.137/2008 şi  
nr.282/2008. 

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

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

67. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al  Municipiului Craiova.  
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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 modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

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

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) 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.522/2007, nr.617/2007 și nr.138/2018. 

              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. 
 
 

68. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 
07.06.2018. 
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 tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dna. Alina Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 07.06.2018, ora 10,00, următoarea 
ordine de zi: 

           a) aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului  de salubrizare, potrivit anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

   b) modificarea Anexei nr.14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă  
a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, prin act adiţional, prin completare cu 
tarifele aprobate la lit.a; 

c) îndreptarea erorii materiale strecurată în preambulul actului adiţional nr.12 la 
Contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013 pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale asociaţiei „Salubris Dolj”, în 
sensul că încheierea Hotărârii nr.29 a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” a fost dată în 16.06.2017 şi nu în data de 09.06.2017, cum în mod 
eronat s-a menţionat; 
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 d) aprobarea actului adiţional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor 
membre ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 

  Art.3. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.2 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 3 
abţineri (Vasile, Sirop, Cosman).  
 
 

69. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini al serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2014. 
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 anexelor nr.1 şi 2 ale Caietului de sarcini al serviciului de 

iluminat public din municipiul Craiova, în forma prevăzută în anexele nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.34/2014 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini al 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 

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

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

70. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de 
transport public local prin curse regulate cu autobuze şi tramvaie, către 
R.A.T. SRL. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct pe ordinea de zi ni se cere să aprobăm un proiect de hotărâre este 

identic cu cel din 2016 a cărui perioadă a expirat de o lună. Vreau să vă spăun încă de la 
bun început pentru a eventuale speculaţii care se vor face, că noi vrem să delegăm 
serviciul de transport public, dar nu aşa şi ne vom abţine sau nu vom vota pentru că nu 
avem toate elementele pe care vi le voi enumera. Astăzi avem un proiect de hotărâre 
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identic cu cel din 2016 prin care am delegat gestiunea pentru doi ani, gestiune care a 
expirat de o lună, ca să fim bine înţeleşi. Ceea ce ne-aţi ascuns dvs. şi nu este normal, 
deci este peste puterea mea de înţelegere, să aflăm cu o zi înainte de şedinţă, de la terţi că 
am fost parte într-un proces, iar noi, Consiliul Local, să nu ştim că am pierdut acest 
proces, că am pierdut acest proces, iar noi, Consiliul Local, să nu ştim, este peste puterea 
mea de înţelegere. Este ceva ruşinos ce executivul PSD a făcut. Mai exact, pe lângă 
faptul că raportul la acest punct de pe ordinea de zi, care conţine aproape 600 de pagini, a 
fost publicat ieri cu câteva ore înainte, vreau să vă spun că am primit o informare că 
proiectul de hotărâre din 2016, repet, identic cu cel de astăzi, a fost anulat de o instanţă. 
În consecinţă, noi suntem dispuşi, dacă doriţi să amânaţi acest punct de pe ordinea de zi, 
să venim duminică, să venim luni, să venim miercuri şi să înţelegem exact dacă votăm o 
hotărâre de consiliu bună sau votăm din nou o hotărâre care va fi anulată de altă instanţă. 
Pentru că, dacă este identică, dacă nouă nu ne prezentaţi concret diferenţele dintre cele 
două hotărâri, este foarte posibil ca şi acesta să fie anulată şi să facem o treabă de 
mântuială cum ne-am obişnuit cu administraţia PSD, să dăm o hotărâre care va fi anulată. 
În consecinţă, vrem să fie cea mai bună hotărâre de consiliu. Vrem să ştim dacă noua 
hotărâre îndeplineşte condiţiile din hotărârea executorie din instanţă. Dacă nu, o dăm 
degeaba. Ne trezim iar cu o hotărâre anulată. Vrem să aflăm, de asemenea, cine ne-a 
ascuns faptul că atâţia ani de zile am foi noi, Consiliul Local, într-un proces şi nu am fost 
informaţi. Cred că nu este nimeni în sala asta care să fie acuzat într-un proces şi să nu ştie 
şi avocatul să nu-i explice cel puţin după fiecare înfăţişare situaţia. Mă duce cu gândul că 
noi, consilierii locali, suntem implicaţi în multe procese şi poate am pierdut multe 
procese. Este ruşine ce s-a întâmplat. Dacă nu hotărâţi să o amânaţi, repet, suntem 
dispuşi să ne întâlnim, să avem toate elementele pe masă, să fim convinşi că dăm o 
hotărâre bună, şi această hotărâre nu va trece, nu vrem să începeţi cu populisme cum că 
RAT se opreşte din cauza PNL. Nu. Dacă RAT se opreşte, se opreşte din cauza PSD care 
nu ne-a pus la dispoziţie toate elementele, nu spun minţind, dar ascunzând faptul că 
hotărârea precedentă care repet, este identică, a fost anulată de o instanţă. Dacă PSD nu 
dă doi bani pe justiţie, noi dăm. În consecinţă, vă propunem să o amânaţi şi suntem 
dispuşi să ne întâlnim, să ne oferiţi toate elementele pentru a lua cea mai bună hotărâre 
de consiliu şi să delegăm acest serviciu, dar până atunci, nu putem să facem acest lucru.  

Dl. Administrator Public Manda: 
În primul şi în primul rând, cu permisiunea dvs., dl. preşedinte, probabil că ceea ce 

voi spune acum va trece de cele 5 minute sau cât este conform regulamentului consiliului 
local şi cu îngăduinţa dvs., v-aş ruga pentru a lămuri ceea ce a solicitat dl consilier, să mă 
lăsaţi să-mi termin. În primul şi în primul rând, daţi dovadă că nu aţi citit materialul de pe 
ordinea de zi. Şi spun acest lucru, datorită faptului că anexat la materialul de pe ordinea 
de zi, este hotărârea instanţei, este răspunsul nostru, este recursul nostru. N-aţi citit, nu 
puteţi să vă prevalaţi de acest lucru, că nu a fost pus la dispoziţia dvs., sau că cineva v-a 
ascuns. Dar punctul de pe ordinea de zi, nu are absolut nicio legătură, din punctul nostru 
de vedere, cu ceea ce încercaţi dvs. să spuneţi. În primul şi în primul rând, ca şi consilieri 
locali, dvs., îmi aduc aminte că am fost şi eu consilier, aţi depus un jurământ, că veţi face 
absolut tot ceea ce vă stă în putere cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie, cu bună credinţă, 
pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Vă abţineţi, votaţi împotrivă, daţi 
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comunicate de presă că o să ieşiţi din sală. Asta înţelegeţi dvs. bună credinţă şi asta 
înţelegeţi dvs. prin a vă pune toată puterea dvs. în a face mai bine pentru locuitorii 
municipiului Craiova.  

În primul şi în primul rând, vreau să fac o scurtă istorie a acestei hotărâri. Ea vine 
în urma unei adrese a Ministerului Dezvoltării din 2015 care ne învedera Regulamentul 
European 1370 şi că acesta trebuie să fie pus în aplicare în România, după care a urmat 
întreaga procedură despre care vorbeaţi şi dvs. În anul 2016, Regia Autonomă de 
Transport s-a transformat în societate comercială cu capital 100% al municipiului 
Craiova. Au urmat apoi 4 hotărâri de consiliu local, care au stabilit atât regulamentul, 
caietul de sarcini, modalitatea de delegare şi în final HCL 168/2016 care a stabilit ca 
operator, cel căruia i se deleagă acest serviciu, RAT SRL, propria noastră societate în 
care, încă o dată spun, avem 100% din capitalul social. Din toate aceste patru hotărâri, 
una singură a fost atacată în instanţă, Hotărârea 168 care vorbeşte doar de cel căruia i s-a 
adresat, nu de modalitate. Hotărârea care priveşte modalitatea este hotărârea 167, care 
este neatacată. În ceea ce priveşte temeiul legal, în primul rând art. 5 din regulamentul 
European 1370 care este o legislaţie europeană şi conform Tratatului Fundamental al 
Uniunii Europene şi conform Constituţiei României, se aplică cu precădere în aceste 
cauze. Spune foarte clar: art. 5, alin. 2 „autoritatea locală competentă poate decide să 
presteze ea însăşi servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte de 
servicii publice în mod direct unei entităţi cu personalitate juridică distinctă, asupra 
căreia autoritatea locală competentă exercită un control asemănător cu cel exercitat 
asupra propriilor departamente”. Iar în considerentul 18 este permis autorităţii locale să 
atribuie în mod direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, un 
operator intern, fără a organiza o procedură competitivă de atribuire, în situaţia în care 
aceasta deţine controlul total asupra operatorului intern. Ce înseamnă control total? 100% 
din capitalul social, faptul că orice decizie majoră, conform statutului societăţii şi 
conform legislaţiei din România, o luaţi dvs., consiliul local: numirea directorului, 
stabilirea preţurilor, stabilirea organigramei, regulament de organizare şi funcţionare, 
regulament, absolut, stabileşte consiliul local şi este considerat ca un departament, ca o 
prelungire a autorităţii această societate, exact cum spune legislaţia. A fost dată acea 
hotărâre pe doi ani de zile, în 28 aprilie 2016. După un an jumătate a fost contestată. Este 
o hotărâre a primei instanţe şi ne aflăm în recurs cu termen 5.06.2018, primul termen din 
recurs. Încă o dată spun, toate materialele sunt depuse în cele 589 de pagini pe care le 
aveţi şi pe care încă o dată spun, sunt convins că nu le-aţi citit. Principala condiţie, 
debeaga am votat punctul 32, studiul de oportunitate privind accesarea fondurilor 
europene, principala condiţie a ghidului socilitantului aferent programului operaţional 
regional 2014-2020, respectiv condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte, cu titlu POR 2017, axa prioritară 4.1 este ca în cazul sistemelor de 
transport public puse la dispoziţia operatorilor, la depunerea cererii de finanţare, să fie 
prezentat un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local întocmit 
în conformitate cu prevederile regulamentului 1370. Ce s-a întâmplat cu acest punct de 
pe ordinea de zi? A început să se lucreze în urmă cu un an şi două luni acest lucru. Dvs. 
spuneţi că a fost pus marţi pe site. Eu vreau să vă învederez faptul că intenţia autorităţii 
locale de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate cu 
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autobuzul şi cu tramvaiul în municipiul Craiova, a fost publicat în Jurnalul Uniunii 
Europene care înseamnă Monitorul Oficial al Uniunii Europene, a fost adus la cunoştinţa 
tuturor cetăţenilor Uniunii Europene în data de 26.04.2017. Până acum nu a contestat 
absolut nimeni această intenţie. A fost înştiinţat în urmă cu două luni de zile, aşa cum 
cere art. 7 din Ordonanţa 77 privind transparenţa decizională, Instituţia Prefectului şi 
Consiliul Judeţean Dolj.  

A fost pornită o licitaţie publică în anul 2016 pentru stabilirea studiului privind 
fluxul de călători în municipiul Craiova, studiu care, încă o dată, este supus votului dvs. 
şi care reintroduce trei trasee de autobuz noi şi prelungiri a trei trasee, plus alte frecvenţe, 
acolo unde este nevoie. S-a realizat un studiu de oportunitate cu un operator independent, 
deci nu primăria Municipiului Craiova, a fost o licitaţie publică câştigată de un operator 
independent, ale cărui concluzii sunt: în urma analizării şi rpocesării datelor existente, 
soluţia rezultată privind activitatea specifică a transportului în comun în municipiul 
Craiova este de delegare a gestiunii serviciului public de transport public local de 
persoane către operator transport rutier licenţiat, transportator utilizat prin atribuire 
directă. Ca urmare a analizelor investiţiilor proiectate pentru transportul public de către 
operatorul RAT SRL, investiţii ce se vizează a fi realizate în perioada 2018 – 2028, este 
oportună atribuirea directă printr-un contract de delegare a gestiunii serviciului pe o 
perioadă de 10 ani de zile similară perioadei investiţionale. Procedura de delegare a 
serviciului către un operator intern, operator municipal, are cele mai multe avantaje şi 
cele mai puţine dezavantaje în raport cu restul procedurilor analizate, iar în acel studiu 
care, încă o dată vă spun, este anexat la materialul de şedinţă şi care este art. 1 al acestui 
punct de pe ordinea de zi, se face inclusiv o comparaţie cu ceilalţi operatori autorizaţi sau 
neautorizaţi din municipiul Craiova.  

Se vorbeşte de problema concurenţială. Autoritatea locală a obţinut avizul 
Consiliului Concurenţei referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă către 
RAT a gestiunii serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, conform adresei înregistrate la primărie nr. 79909 ceea ce presupune 
eliminarea oricăror interpretări referitoare la procedura competiţională în vederea 
delegării. Este la materialul de şedinţă. Puteaţi să-l citiţi. 

În aceeaşi perioadă, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii 
Comunitare de Utilitate Publică, o instituţie incidentă în materia supusă dezbaterii acestui 
punct, conform adresei nr. 77783/14.05.2018 concluzionează faptul că: din analiza 
documentelor transmise, măsura administrativă de atribuire directă a contractului de 
delegare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie 
efectuate prin curse regulate în municipiul Craiova, către operatorul intern, RAT SRL 
respectă condiţiile  cumulative prevăzute la art. 28 alin. 2 indice 1 din Legea 51/2006 şi 
respectă conţinutul obligatoriu al contractelor de servicii publice şi al normelor generale 
prevăzute la art. 4 din Regulamentul European nr. 1370/2007. Proiectul de hotărâre 
despre care vorbiţi dvs. ca a fost pus pe site-ul primăriei ieri sau aseară cum spuneţi dvs., 
a fost pus şi supus transparenţei decizionale pe site-ul primăriei municipiului Craiova la 
secţiunea transparenţă decizională pe 25. martie anul curent. De peste două luni de zile 
este adus la cunoştinţa dvs. dacă vroiaţi să cercetaţi acest lucru. 
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Deci din documentele despre care am făcut vorbire reiese foarte clar că modalitatea 
de delegare a acestui serviciu, este una legală, avem aviz de la Consiliul Concurenţei, de 
la ANRSC , avem hârtie că numai astfel se pot accesa cele 40 de milioane de euro pe axa 
prioritară 4.1 şi în acelaşi timp este una competitivă, având în vedere răspunsul ANRSC 
şi Consiliului Concurenţei. 

Ceea ce cred că doriţi dvs. să faceţi, este să vă duceţi la bun sfârşit un plan bine 
ticluit în urmă cu ani de zile. Nu v-am văzut pe nici unul dintre dvs. în momentul în care 
dl. Florescu era director al RAT şi a avut 72 de miliarde pierdere în anul 2010, să vorbim 
că intră în faliment, că nu intră. Aţi aprobat normele financiare şi anul trecut, în urma 
acestui contract de delegare, RAT are un profit de 41 de miliarde. Vă deranjează. De la 
72 de miliarde pierdere, la 41 de miliarde profit sunt aproape 120 miliarde lei şi toţi 
probabil că o să ne întrebăm unde naiba vor fi aceşti bani, o fi lipsă de management, or fi 
alte situaţii. Drept pentru care eu mi-am spus punctul de vedere, însă este absolut în 
atributul dvs. ca şi consilieri locali, să vă expuneţi prin vot asupra acestui punct de pe 
ordinea de zi. Vă mulţumesc. Mulţumesc prima dată d-lui preşedinte că mi-a îngăduit să 
vorbesc mai mult decât timpul alocat. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Am ascultat cu multă răbdare şi multă atenţie luarea de cuvânt a invitatului la 

şedinţa consiliului local, dl. Sorin Manda. Că ne ceartă dl. primar, mai acceptăm că este 
primarul Craiovei, dar să ne certe şi administratorul public al Craiovei, ni se pare prea 
mult. Noi citim foarte atent toate proiectele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
local, vă asigurăm de acest lucru şi ştim ce vorbim aici, la aceste microfoane, ştim ce 
presupune fiecare cuvânt pe care îl rostim la un microfon în şedinţa consiliului local. Nu 
suntem nişte inconştienţi, suntem nişte oameni perfect conştienţi de ceea ce spunem şi de  
ceea ce facem. De asta vă asigurăm, dl. administrator public.  

Să dau un răspuns punctual despre pierderea din 2011? Cu toată pierderea aia, regia 
a rămas regie, nu am transformat-o în SRL. Deci regia a mers mai departe, a fost o 
situaţie concretă, un conflict la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, dar regia a 
continuat să meargă fără probleme şi să facă transport public chiar de calitate în Craiova.  

Cel mai important lucru cred că nu l-aţi atins în luarea dvs. de poziţie. Baza legală. 
Aţi îmbrpbpdit pe acolo nişte puncte, nişte articole şi până la urmă ne-aţi spus că baza 
legală o reprezintă jurnalul UE care a apărut acum vreo două luni de zile. Păi jurnalul de 
la UE noi n-abvem abonament, dl. administrator public.  

Dl. Administrator Public Sorin Manda: 
Jurnalul UE este Monitorul Uniunii Europene. Nu este Jurnalul de Craiova sau alt 

jurnal. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu cred că trebuie să mai avem răbdare până la începutul lunii iunie când se va 

pronunţa Curtea de Apel. Vom vedea ce răspuns va da Curtea de Apel şi atunci vom lua 
o decizie. Pronun, în consecinţă, scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct. În situaţia 
în care nu veţi scoate de pe ordinea de zi, eu, personal, şi colegii mei, consilierii PNL, ne 
vom abţine să votăm acest punct.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
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Ascultându-l pe dl. administrator al oraşului, mi-am adus aminte cu drag de bunica 
mea care spunea basme şi poveşti gen „Capra cu trei iezi”. Dânsul ne-a spus că toate 
materialele au fost pe site. Ţin să vă spun că noi avem responsabilitate când votăm banii 
craiovenilor şi nu putem analiza aproape 600 de pagini în câteva ore înainte de şedinţă. 
Conform legislaţiei în vigoare, cu o săptămână înainte trebuie să ni se dispună tot 
materialul de şedinţă.  

Doi: ni s-a făcut o interpretare a dumnealui a unor regulamente europeane. Eu 
vorbeam despre decizia justiţiei din România, decizia unei instanţe, la care dânsul nu a 
făcut referire. Iarăşi am discutat aceleaşi poveşti, fantasmagorii  cu fodnuri europene. 
Repet, din 2012 până în prezent, RAT nu accesat niciun fond şi nu a rescris în momentul 
de faţă şi depus niciun fond. Invocă principiul concurenţei. Nu face obiectul răspunsului 
pe care l-am cerut. Un plan ticluit de noi pentru a falimenta RAT. Iarăşi „Capra cu trei 
iezi” sau ce vreţi dvs. repet întrebarea pentru cei care nu au înţeles. Această hotărâre de 
consiliu va fi mai bună decât cea din 2016 anulată de o instanţă din România? Sau va fi 
la fel şi atunci ne aflăm în treabă să o dăm să fie anulată peste câteva luni. Această nouă 
hotărâre este identică cu cea din 2016 sau care sunt diferenţele, dacă s-au îndeplinit 
condiţiile din hotărârea cu titlu executoriu a instanţei din România? Asta a fost întrebarea 
mea şi de asta v-am solicitat să ne întâlnim şi mâine şi poimâine, când vreţi dvs. pentru 
că pe noi chiar ne interesează problemele oraşului, şi să lămurim acest aspect, dacă dăm 
din nou o hotărâre să ne aflăm în treabă sau cu ce diferă această nouă hotărâre faţă de 
hotărârea din 2016 şi nu va mai fi anulată în instanţă. Nu ne înţelegem româneşte în 
această sală? 

D-na Consilier Local Predescu: 
Este un proiect de hotărâre cu un dosar foarte mare şi complicat. Cred că din acest 

proiect, esenţial este raportul întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi asta şi citeam pentru că direcţia spune că avizează favorabil 
sub rezerva depunerii notelor de fundamentare întocmite de Direcţia Patrimoniu şi 
Direcţia Economico-Financiară şi le studiam pe acestea. Există la dosar.  

Pe de altă parte, este obţinut avizul Consiliului Concurenţei pentru promovarea 
acestui proiect de hotărâre care era esenţial în condiţiile respectării regulilor concurenţei 
neloiale. Ca temei juridic, ca să răspund la această chestiune, este un regulament al 
Parlamentului European, direct aplicabil tuturor resorţisanţilor ( persoane fizice, persoane 
juridice), resorţisanţi ai Uniunii Europene, ca atare el se aplică direct şi de către 
autoritatea publică locală, consiliul local, fără alte proceduri şi este publicat în Monitorul 
Oficial la care se făcea referire anterior, dar temeiul juridic este dat de legislaţia internă, 
astfel cum ea este arătată.  

Cu privire la hotărârea deja pronunţată, pe care am citit-o, este supusă recursului, 
ca atare recurs ce a fost declarat şi a fost sesizată Curtea de Apel cu soluţionarea. Pe cale 
de consecinţă, hotărârea nu este în stadiul de a fi executorie. Aşa cum se arată şi în 
raportul Direcţiei Juridice care, reiau, este din păcate actul cel mai riguros care 
analizează tocmai diferenţa între hotărârea ce a fost anulată în fond şi proiectul de 
hotărâre prezent, pune în evidenţă diferenţele majore dintre cele două proiecte de 
hotărâre, condiţie în care eu opinez că proiectul întruneşte cerinţele de legalitate. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
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Am ascultat atât argumentele colegilor mei cât şi argumentele d-lui administrator. 
Avem rezerve să susţinem acest proiect de hotărâre întrucât considerăm că ne-au fost 
ascunse anumite lucruri şi cum a susţinut dl. manager că ne-au fost transmise în 
materialul de şedinţă, vă amintim că acesta a fost transmis abia ieri. Este ca şi când ar fi 
fost ascunse. Dacă pui 600 de pagini în faţa cuiva să le citească în două ore înainte de 
şedinţa de comisie, este ca şi când ai fi vrut să-i ascunzi lucrul acesta până atunci. 
Mărturisesc că ne gândim şi sfătuiesc inclusiv colegii să fie foarte atenţi la ce votează, 
pentru că şi dacă ar fi să nu fie vorba despre o tentă penală a acestui punct de pe ordinea 
de zi, poate să fie o tentă civilă, iată avem un proces care la un moment dat se va putea 
solda cu daune materiale, iar dvs. colegii din consiliu, puteţi răspunde la un moment dat 
patrimonial. Aşa că aveţi mare grijă pentru ce ridicaţi mâna pentru că vă treziţi la un 
moment dat că puteţi să răspundeţi cu casa sau cu maşina. Noi nu am cerut altceva decât 
să avem mai mult timp la dispoziţie, să studiem acest punct. Să putem să ne reîntâlnim 
săptămâna viitoare cu lucrurile clarificate. Vrem să aflăm mai multe puncte de vedere pe 
acest subiect. Şi în acest sens, ieri la comisia juridică am avut surpriza să constat că al 
nostru coleg Radu Marinescu aici de faţă, s-a abţinut din motive obiective, înţeleg, dar ca 
profesionist, eu nu ştiu sigur dacă au fost doar motive personale, de natură de 
compatibilitate sau conflict de interese. Mă gândesc la un moment dat că ar putea să fie şi 
părerea avizată a unui avocat care a avut legătură cu cauza. Dacă ar putea să clarifice mai 
multe detalii despre acest subiect că tot suntem la acest punct de pe ordinea de zi, l-am 
ruga să o facă, dacă tot i-am rostit numele. Oricum, vă mărturisesc că dacă nu suntem 
lămuriţi, noi nu vom participa la acest vot. Deci în nume personal vă spun, eu nu mă voi 
abţine, ci pur şi simplu nu voi participa la acest vot. Îi îndemn pe colegi să facă la fel. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Marinescu: 
Mulţumesc colegului consilier care m-a nominalizat şi în felul ăsta mi-a dat 

posibilitatea să mă adresez consiliului local. Rugămintea mea către colegul care mi-a 
menţionat numele este, de asemenea, să nu-mi pună în gură cuvinte pe care eu nu le-am 
rostit niciodată, nici măcar la şedinţa de buget de ieri al cărei preşedinte sunt. Eu am 
învederat o chestiune pur tehnică şi anume aceea că atâta timp cât în legătură cu 
dezbaterea şi votul la acest punct de pe ordinea de zi se invocă situaţii juridice care 
derivă din litigii în care am avut calitatea de avocat al uneia dintre părţi, sunt obligat, în 
conformitate cu normele profesionale, art. 46 din Legea 51/1995, art. 6, 8, 9 şi 42 din 
statutul profesiei de avocat, să mă abţin la luarea unei decizii care implică folosirea, 
utilizarea unor date sau informaţii care derivă din acele procese. Niciun moment nu am 
afirmat că proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi ar avea vreun caracter de 
nelegalitate şi de netemeinicie, părerea mea personală am exprimat-o în cadrul partidului 
din care fac parte, dar repet, pentru rigoare şi legalitate a propriului interes, înţeleg să mă 
abţin la acest vot. Niciun moment însă, să nu înţelegeţi că afirm că ar fi vorba de o 
nelegalitate sau orice fel de problemă de netemeinicie a acestui proiect aflat pe ordinea 
de zi. În consecinţă, rog respectuos consiliul local să ia act că nu particip la acest vot, 
repet, strict din obligaţii de confidenţialitate profesională. Acesta este motivul abţinerii şi 
vă mulţumesc.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
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Rog să se consemneze în procesul verbal că nu voi participa la acest vot, întrucât 
nu doresc o eventuală răspundere patrimonială. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Acelaşi lucru rog să se consemneze şi despre mine.  
D-na Consilier Local Ungureanu. 
Nu particip nici eu. 
Dl. Consilier Local Diaconu: 
Acelaşi lucru vă rog să consemnaţi şi pentru mine. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Adică doriţi să vă trec absenţi de la şedinţa de consiliu? 
Dl. Consilier Local Marinescu: 
În legătură cu acest aspect, doar pentru că am fost interpelat de colegii mei. Faptul 

că eu mă aflu într-o situaţie justificată legal, îmi permite să nu particip la cvorum la 
această chestiune. În schimb cei care nu au o situaţie legal justificată, nu pot deroba de la 
obligaţia de consilier de  a participa şi a-şi exprima punctul de vedere într-o şedinţă a 
consiliului local. Asta ca un fel de replică faţă de ceea ce mi-a învederat mie colegul 
anterior. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Am vrea precizări şi de la d-na Secretar pe acest subiect. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Vă mulţumesc că aţi precizat pentru că exact la asta vroiam să mă refer. 

Incapacitatea legală este o condiţie de legalitate, însemnând confliuct de interese sau 
incompatibilitate, ca o consecinţă a unui text de lege care îl pun în imposibilitatea de a 
participa la vot este una (vezi statutul avocatului Legea 51/1995), iar participarea la 
şedinţa de consiliu, în vederea exercitării dreptului de vot pentru, împotrivă sau abţinere 
(cu aceeaşi semnificaţie împotrivă) este altceva. A pleca din sală semnifică a nu participa 
la şedinţă şi, pe cale de consecinţă, consemnez/trec 19 prezenţi la ultimele puncte. Vă rog 
frumos, regulamentul consiliului local este una, iar legea specială este alta. Deci v-am 
înţeles că nu ridicaţi mâna, dar este pentru, v-am înţeles când nominalizăm pentru 
abţinere, dar nu puteţi să spuneţi că sunteţi în şedinţă, dar nu participaţi. Sunteţi prezenţi 
şi luaţi indemnizaţie pentru şedinţa de consiliu. Ca a tare, sunt obligată să vă învederez 
acest lucru. Eu vreau, nu vreau, vă întreb care este votul dvs. Nu vreau să jignesc pe 
nimeni, dar nu are legătură situaţia juridică prezentată de dl. avocat cu poziţia dvs.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Pentru rigurozitate şi pentru că ne-aţi invocat regulamentul, ne vom abţine în bloc 

motivând că nu vrem să răspundem patrimonial pentru eventualele daune cauzate de 
votarea acestui punct. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
D-lor consilieri ai PNL, aş vrea să transmit şi eu câteva cuvinte. Să înţeleg că astăzi 

dvs. vă veţi abţine şi că dacă acest punct de pe ordinea de zi nu trece, deşi eu vă garantez 
că va trece, eu votez pentru, şi ştiu ce votez. Sunt ferm convins că hotărârea este legală, 
cei 720 de angajaţi RAT sunt şomeri de mâine încolo datorită dvs. Vorbesc în calitatea 
de consilier local. Aşa cum v-am respectat şi eu pe dvs., vă rog frumos să mă respectaţi şi 
dvs. pe mine. Mai mult de atât, constat că dl. consilier Mănescu a părăsit sala. Pe lângă 
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acest aspect, tot dvs. astăzi spuneţi nu la 40 de milioane de euro pe fonduri europene. 
Asta spuneţi dvs. în acest moment. Vă rog să mă lăsaţi să termin. Niciodată nu v-am 
întrerupt. Cred că am fost foarte respectuos cu dvs. Lăsaţi-mă să-mi spun discursul, bun, 
prost, după care dvs. puteţi să spuneţi ce doriţi. Nu v-am întrerupt niciodată. Aţi văzut că 
totdeauna respect legea şi vă respect şi pe dvs. ca şi consilieri ai opoziţiei. Lăsaţi-mă să-
mi spun punctul de vedere. În consecinţă, vă spun din nou că eu astăzi votez pentru. Nu 
am nimic cu societatea Bacriz care de cel puţin de când am venit eu, PUZ-urile 
dumnealor au trecut fără alte comentarii, cum se aude prin oraş. Una e una, alta este alta. 
Nu putem lăsa RAT-ul pe drumuri, nu este societate privată, este societatea noastră, 
suntem acţionari majoritari. Dacă n-am înţeles corect, o rog pe d-na secretar să îmi spună 
că am greşit. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Avem cvorum de şedinţă. Suntem 23 în sală, chiar dacă şase dintre membrii 

consiliului au învederat înainte de a purcede la vot că se vor abţine, avem cvorum de 
şedinţă, este întrunită posibilitatea procedării la vot.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vreau să vă spun doar câteva lucruri pe care le-am auzit, unele din ele 

nejustificate, unele poate justificate. Eu pot să spun că acel proces la care faceţi referire, 
datează din anii 2007 şi din 2007 şi până acum RAT a lucrat incorect. Transformarea 
regiei în societate comercială este o obligativitate pe legislaţia europeană şi este 
consemnată în raportul Curţii de Conturi din anul 2015. Asta ca să lămurit o dată cu 
transformarea din regie în societate. Nu mai adaug şi faptul că accesarea de fonduri 
europene nu poate fi făcută decât în momentul în care această societate către care se 
deleagă contractul de transport public local, este societate şi nu regie, regia fiind o formă 
juridică de funcţionare care nu este echivalentă în Uniunea Europeană. Faţă de cele 
prezentate în sală şi în cursul dezbaterilor, eu am constatat anumite lucruri care nu sunt 
chiar în regulă vis a vis de materialul stufos care v-a fost pus la dispoziţie, şi de timpul pe 
care l-aţi avut la dispoziţie pentru studierea lui. Asta nu scuză cu nimic şi v-aş ruga foarte 
mult să vă analizaţi foarte atent ceea ce hotărâţi pentru că în continuare vă spun, este 
viitorul oraşului, este viitorul din punct de vedere al mijloacelor de transport în comun, 
dar şi din punct de vedere al accesării fondurilor europene. Eu o rog pe d-na secretar dacă 
poate să facă o delimitare a problemelor solicitate de consilierii PNL şi să nu se supună 
la vot întreaga documentaţie. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Nu voi intra în condiţiile de legalitate şi legat de litigiu. Dl. Manda v-a explicat 

totul. Voi face decât referire la ultimul element precizat de dl. primar care, de fapt, a 
făcut obiectul celor două note de fundamentare pe cele două direcţii de specialitate şi 
anume completările pe care le-am finalizat foarte greu, de aceea v-am comunicat târziu 
documentaţia legat de redevenţa anuală care are în vedere atât suma, cât şi compensaţia. 
Motiv pentru care, propun consiliului local, dacă sunteţi de acord, dl. primar, că este 
iniţiativa dvs., să excludem art. 5 care va fi introdus odată cu contractul de concesiune 
când vom avea în detaliu modalitatea de determinare a redevenţei cu compensaţiile 
prevăzute de lege. Dacă sunteţi de acord cu această formă. Adică excludem art. 5 şi le 
renumerotăm  celelalte articole în mod corespunzător.  
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Dl. Administrator Public Manda: 
Din punctul meu de vedere, dacă nu este luată în considerare şi concesiunea 

bunurilor de retur. Şi în contrapartidă redevenţa pentru aceste bunuri de retur. Operatorul 
nu poate să-şi ducă la îndeplinire caietul de sarcini, nu poate să-şi ducă la îndeplinire 
serviciul, pentru că astfel, de exemplu, nu poate să mai meargă cu tramvaiul pentru că nu 
este concesionată linia de tramvai.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Se poate convoca o şedinţă extraordinară în timp relativ scurt, săptămâna viitoare. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Îmi însuşesc forma propusă de d-na Secretar. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Supunem la vot forma propusă desubsemnata, însuşită de iniţiator.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de d-na Secretar, cu eliminarea 

art. 5. Cine este pentru? 
 Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate în vederea delegării serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, către R.A.T. SRL. 

Art.4.Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local 
de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova (cuprinzând Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. 
SRL, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze 
şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova. 

Art.6. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  nr. 119/2016. 
  Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Patrimoniu, 
Direcţia Economico-Financiară şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 
7 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Diaconu, Marinescu).  

 
    Dl. consilier Mănescu lipseşte din sală, fiind 24 consilieri prezenţi.  
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71. Proiect de hotărâre privind privind contractarea unei finanţări rambursabile 
exerne, în vederea finanţarii unor lucrări de investiţii publice de interes local 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct primăriua craiova solicită un credit de aproximativ 15 milioane de 

euro. Eu consider că nu este absolut necesar acest credit. Eu cred că îndatorăm inutil 
Craiova şi craiovenii. Soluţia cea mai bună o reprezintă fondurile europene.  

Aş mai vrea să mai spun un lucru d-lui primar, care s-a urcat pe scenă în calitatea 
de primar al municipiului Craiova, împreună cu primarul de la Oradea pentru că sunt 
oraşele care au atras cele mai multe fonduri europene că s-a urcat pe scenă pe baza 
proiectelor făcute în anii 2008-2009 când primăria şi consiliul local erau conduse de alt 
partid, primar era Solomon, Dincă. Am făcut referire strictă la punctul de pe ordinea de 
zi. Consider că acest împrumut este inutil, îndatorează craiovenii. Ceea ce dorim să 
facem cu banii nu constituie o urgenţă, în afară de faptul dacă vrem să achiziţionăm 
autobuze şi tramvaie, atunci suma ar trebui să fie sub 10 milioane de euro. Deci propun o 
sumă mai mică, de 10 milioane de euro pentru autobuze şi tramvaie. Celelalte nu le 
consider priorităţi în Craiova.  

Dl. Consilier Local Marinescu: 
Ca preşedinte al comisiei de buget, nu pot să-mi exprim decât surpriza că distinşii 

colegi de la PNL nu respectă consiliul local şi procedurile sale. Îmi pare rău că trebuie să 
fac această afirmaţie, dar m-aş fi aşteptat ca în şedinţa de comisie de ieri să se facă o 
propunere concretă cu astfel de reduceri de sume, argumentat, şi nu să se viună acum, în 
mod populist în şedinţa de consiliu să se spună că propunem o reducere aşa, o tăiere cu 
foarfecfa de la 15 milioane la 10 milioane. Am discutat în şedinţa comisiei, am stabilit că 
este vorba de învăţământ, că este vorba de clădirea primăriei, de tramvaie. Chiar şi 
colegii de la PNL au fost în asentimentul nostru, acum văd că este o altă atitudine 
inexplicabilă. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Ca să nu mai vorbim de faptul că de la mijloacele auto încolo sunt 14 şcoli. Deci 

avem ceva cu ele, n-am înţeles? Dacă noi am reuşit să convingem BERD-ul că stăm din 
punct de vedere financiar foarte bine, că avem un grad de încărcare de 4,8% şi trecem în 
populism şi în loc să vorbim dacă este bine pentru oraş să refacem şcolile şi să luăm 
autobuze sau nu este bine? Şi vorbim de cine are merite. Dl. Florescu, eu v-am atras 
atenţia că m-am suit pe scenă ca reprezentant al Craiovei, nu ca primarul lui 2008 sau 
primarul lui 2016, sau primarul lui 2018. De ce trebuie să spuneţi dvs. cine a scris 
proiectele. Încă o dată vă spun, un proiect începe în momentul când se naşte o idee şi în 
momentul când se face recepţia finală se termină. Dacă dvs. aveţi scop în şedinţa de azi 
să spuneţi că este meritul primarului cutare sau primarului cutare, eu vreau să vă spun că 
eu nu ascult aşa ceva. Pe mine nu mă interesează latura asta populistă a lucrurilor, nu ţin 
la imaginea mea personală sub nicio formă ci ţin 100% la interesele oraşului Craiova. Iar 
eu când v-am spus că am fost pe scena aceea, am fost şi am reprezentat oraşul Craiova. 
Întâmplarea face că eu am fost primar în acel moment. Putea oricine fi şi tot la fel de bine 
puteaţi să fiţi mândri că oraşul Craiova a fost pe scenă acolo. Haideţi să terminăm cu 
populismul acesta şi cu meritul lui ăla şi lui ăla. Pentru că aşa le frânăm şi aşa le găsim 
nod în papură de câte ori este vorba să facem ceva bun şi găsim nod în papură şi în 
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momentul când avem un contract cu BERD de care primarul pe care îl lăudaţi dvs. de la 
Oradea absoarbe de ani de zile credite BERD şi în condiţiile în care, v-am explicat de la 
începutul şedinţei că sunt credite care dacă sunt duse până la capăt, şi axa europeană 
permite, se pot rambursa cu banii din fonduri europene şi stinge proiectul BERD. Dacă 
este complicat, îmi pare rău, spuneţi-mi şi vă mai explic încă o dată. Dar nu criticaţi şi 
haideţi să nu aducem laude şi critici unora şi altora. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
O mică precizare. Eu zic că nu este deloc complicat, dar vreau să mai spun un 

lucru. Niciun oraş din Europa n-a cumpărat până acum autobuze şi tramvaie noi. Cred că 
este o poveste, o himeră. Dacă s-ar cumpăra autobuze şi tramvaie noi pe fonduri 
europene, deocamdată nu există această axă deschisă. De ce să vorbim despre ea? Este 
vorba de alte proiecte. Şi noi am avut proiectul Modern. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Faceţi o confuzie. Sunt aceleaşi proiecte şi aceeaşi situaţie. Eu discut mai des cu 

primarul de la Oradea decât discutaţi dvs.  
Dl. Consilier Local Florescu: 
Nu fac nicio confuzie. Este posibil să discutaţi mai des, sunteţi la acelaşi nivel, 

sunteţi primari. Eu consider că acest credit este necesar pentru achiziţia de autobuze şi 
tramvaie. Celelalte lucruri pot să mai aştepte pentru că mai avem şi alte mijloace. Nu este 
singurul lucru să ne împrumutăm. Că datoria trebuie dată şi înapoi de generaţiile care vin 
după noi. Nu este vorba dacă îi place sau nu-i place lui Florescu ca o şcoală să fie 
modernizată. Sigur că-mi place ca toate şcolile să fie modernizate, dar asta nu înseamnă 
că îndatorez generaţiile care vin după noi. 

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

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile externe în valoare de 15 
milioane euro, cu o maturitate de 15 ani.  

Art.2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, 
în condiţiile şi termenii prevăzuţi în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata:  
a) serviciului anual al datoriei publice locale;  
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de 
interes local;  
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1.  

Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Craiova 
următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
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e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 
rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 
(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru, 
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Craiova.  

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în 
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi Prefectului Judeţului Dolj 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet 
www.primariacraiova.ro. 

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

72. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului redevenţei pentru terenul aflat în proprietatea publică 
a oraşului Tismana, pe care se află amplasată Staţia de Captare şi Pompare a 
apei utilizată pentru alimentarea cu apă a 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului  

redevenţei pentru terenul în suprafată de 81.675 mp., aflat în proprietatea publică 
a oraşului Tismana şi pe care se află amplasată Staţia de Captare şi Pompare a 
apei utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului Craiova, la 59600,25 
lei/lună (echivalent a 12893,51 euro/lună), prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

73. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator special la S.C. 
Termo Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
N-am înţeles, la comisia de ieri nu ni s-a explicat pertinent, caracterul de urgenţă al 

acestui demers. Înţeleg că sunt nişte răfuieli politice interne că atunci când devin prea 
mulţi PSD-işti pe un loc încep să se bată între ei, dar nu vrem să fim parte din acest circ. 
Ştim că aveţi rotirea cadrelor şi probabil că este parte din această politică, dar nu înţeleg 
de ce se face acest lucru, pe cheltuiala craiovenilor, pe banii lor, pe nervii noştri, ş.a.m.d. 
Aveaţi un manager, cum era el, mai competent sau mai puţin competent, trebuie să-l 
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schimbaţi cu alt manager din cine ştie ce motiv, pe cine o fi călcat pe bec pe acolo pe la 
partid. Noi nu vom fi de acord cu aşa ceva, ne vom abţine la acest vot. Dacă aveţi să vă 
executaţi politic colegii, cum v-aţi mai executat şi premieri şi alte produse de calitate ale 
acestui partid, vă rugăm să-i execuaţi dvs., noi nu vom participa la aşa ceva, ne vom 
abţine la acest punct. Oricum a fost prezentată foarte târziu doicumentaţia şi asta este 
motivaţia principală. Dar are iz de execuţie politică. Vă mulţumesc. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
În primul rând solicit să primesc scris de la comisia de servicii publice că acest 

punct nu a fost pe ordinea de zi a noastră, nu a existat niciun document, nimeni nu a 
votat, nu a existat deloc ieri între orele 13 şi 14 când s-a desfăşurat comisia. 

Vreau să o vedem şi noi pe d-na Nicolăiţă Loredana să ne-o prezentaţi şi nouă să o 
vedem aici. Să ne spuneţi dacă ştiţi cât costă gigacaloria. Nu a existat acest punct pe 
ordinea de zi în comisie. Nu înţelegeţi? Uitaţi-vă, întrebaţi. Nu a existat. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
D-na consilier, cu tot respectul pentru dvs., eu sunt ferm convins că la comisia de 

servicii publice acest punct a fost. Eu personal l-am semnat la ora 9,20.  
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Să vină dl. director adjunct Glăvan să ne spună ce a spus de faţă cu dvs. Ne faceţi 

tâmpiţi? Nu ne mai mințiți! Proiectul nu a fost pe ordinea de zi la comisii. Nu vă permit 
să mințiți! Unde sunt actele prezentate! Vreau să primesc copia procesului verbal de 
ședință, am martori că nu a fost nici un proiect la comisie, așa cum spuneți. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
Îmi dați voie să spun și eu ce se întâmplă? 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu vă dau voie, pentru că mințiți! În comisia de la ora 13.00 nu a fost nici un 

proiect. Mințiți cu toții! Dl. Glăvan a venit şi a spus că nu are niciun act.  
Dl. viceprimar Bărăgan: 
Nu ne mai amenințați că mințim! Fiți foarte atentă ce spuneți. Eu nu mint. 
Neregulile care sunt la Termo nu trebuiesc trecute cu vederea. În acest moment la 

SC Termo este declanşată o anchetă de către administratorul judiciar,cel pus de instanță, 
nu de mine, de primărie sau de consiliul local. Mai mult, s-a declanșat și o anchetă a 
comisiei de disciplină, pentru că administratorul special trebuia să facă acest lucru, nu l-a 
făcut. La- făcut administratorul judiciar pus de mine personal. Noi suntem reprezentaţi 
acolo de către administratorul special, nu de altcineva. Dumnealui trebuie să comunice 
cu noi, dar nu acomunicat cu noi, motiv pentru care am trecut la schimbarea dumnelui. 
Dumnealui nu își pierde funcţia şi locul de muncă, este inginer șef la Termo. Nu rămâne 
pe drumuri. Numai că se face schimbarea. Punct. Vedem ceva spune administratorul 
judiciar cu care ne vedem azi la ora 12Este vorba despre un contract de achiziţie de 500 
mii euro. Eu îmi asum ceea ce fac și îmi cer scuze dacă am deranjat. 

Dl. Consilier Local Marinescu: 
Vă asigur de tot respectul, d-na Ungureanu, la fel cum aştept şi eu din partea dvs. 

Avem un regulament al consiliului local, avem un regulament al comisiilor şi în 
regulamentul respectiv este menţionat că ne vom adresa într-un mod civilizat atât 
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executivului cât şi între noi consilierii. Ori a face mincinos pe cineva constituie o 
atingere adusă reputaţiei şi onoarei care poate fi calificată chiar în zona ilicitului civil. 
Asta dacă discutăm din perspectiva respectivă. Haideţi să fim corecţi şi să fim corecţi şi 
cu cetăţenii dacă vrem acest lucru. Dl Sirop m-a interpelat în legătură cu activitatea 
comisiei noastre. În comisia noastră s-au pus întrebări, s-a răspuns, s-a explicat din partea 
Termo care sunt reţiunile şi care este urgenţa. Activitatea comisiei este o activitate 
pregătitoare pentru şedinţele consiliului local. De aceea, cunoaşterea unei persoane, 
cunoaştere CV-ului, formularea de întrebări se fac în comisii şi nu în şedinţa consiliului 
pentru a o transforma într-un fel de atmosferă politicianistă sau de altă natură. Nu mă 
pricep la răfuieli politice, eu mă pricep la răfuieli judiciare. Dar pot să vă spun că în ceea 
ce priveşte urgenţa, chiar dvs. aţi învederat faptul că Termo se află într-o situaţie de 
pierdere. Ori dacă schimbarea administratorului special pe aceste coordonate, nu 
constituie o urgenţă, nu văd ce-ar mai putea constitui urgenţă. Dincolo de argument, dl. 
viceprimar a participat în şedinţa noastră şi a explicat cu subiect şi predicat că este vorba 
despre o suspiciune de fraudă acolo şi atunci trebuie intervenit urgent. Dacă dvs., care 
aveţi profesii liberale sau aveţi activităţi comerciale aţi depista un risc privitor la cel care 
vă administrează, nu aţi lua măsuri? Este o anchetă în curs şi se propune o astfel de 
măsură de abdatare a intereselor juridice şi economice. Respect persoana 
administratorului special, nu fac alte afirmaţii, dar este o prerogativă a consiliului local, 
iar urgenţa a fost explicată în comisii. Pe cale de consecinţă, toată această atmosferă de 
spectacol cred că ar fi trebuit evitată. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Dl. viceprimar, vreau să vă spun că atât eu cât şi d-na consilier Ungureanu Adriana 

şi dl. consilier Mănescu putem confirma cu tărie că nu a fost acest material la comisia de 
specialitate de la ora 13. Dvs. aţi susţinut că acel material a fost la comisie. Nu a fost. 
Deci dvs. ne faceţi mincinoşi public că materialul pentru acest punct a fost la comisie. A 
fost probabil la alte comisii care au început la 14, la 15. Pentru asta, vă rog să vă cereţi 
scuze public pentru că nu este normal. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
Cu tot respectul pentru dvs., pot să-mi cer şi scuze public, numai că eu spun ce am 

făcut. Voi cerceta şi văd ce au făcut funcţionarii publici. Eu ştiu clar că a plecat de la 
mine din birou către comisia de la ora 13. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
         Doamna Ungureanu nu a spus niciodată că nu a plecat materialul dvs., a spus că la 
noi la comisie nu a ajuns, iar dl. director a spus că acel material va apărea după ora 14, 
iar comisia noastră a început la ora 13. Vă rog să-l întrebaţi. 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
          În concluzie, d-na Ungureanu a avut dreptate. În ceea ce priveşte spusele colegului 
Radu Marinescu, îi dau ocazia să vorbească pentru că i-am pronunţat numele, noi nu am 
fost convinşi la comisia de buget finanţe despre caracterul de urgenţă. Am insistat în 
repetate rânduri, însă la celelalte două puncte într-adevăr, punctul 1 şi 2 peste ordinea de 
zi ni s-a explicat caracterul de urgenţă. La punctul 3 nu am înţeles caracterul de urgenţă. 
Adică este vorba de zile. Într-adevăr, d-na Ungureanu a spus că la şedinţa de comisie nu 
a avut raportul, fapt confirmat de alţi trei consilieri, dvs. v-aţi pronunţat mai repede şi aţi 
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spus că a fost la comisie. De fapt, aţi vrut să spuneţi că l-aţi trimis către comisie, dar nu 
ştiţi suigur dacă a ajuns. A fost o neînţelegere. 
    Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotăîrâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă revocarea administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, dl. 

Dan Iulius Magla. 
Art.2. Se aprobă numirea dnei. Nicolăiţă Lorena, administrator special la S.C. Termo 

Craiova S.R.L. 
Art.3. Se împuterniceşte  reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L, dna.Boangiu Floricica, să voteze 
revocarea  administratorului special, dl. Dan Iulius Magla, şi numirea unui nou 
administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L, dna. Nicolăiţă Lorena. 

Art.4. Se stabileşte indemnizaţia administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, 
la nivelul indemnizaţiei lunare acordate pentru funcţia de viceprimar al 
Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă notificarea administratorului judiciar al S.C.Termo Craiova S.R.L., 
SIOMAX SPRL, în vederea convocării Adunării Generale a Asociaţilor a S.C. 
Termo Craiova S.R.L, având pe ordinea de zi, revocarea administratorului special 
şi numirea unui nou administrator special. 

Art.6. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.129/2015. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Serviciul Resurse Umane, S.C. Termo Craiova S.R.L., 
Direcţia Economico-Financiară, dl. Dan Iulius Magla şi dna. Nicolăiţă Lorena vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (Mănescu) şi 7 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, 
Pomană). 
 
 

74. Proiect de hotărâre privind privind respingerea solicitărilor formulate de SC 
U CRAIOVA 1948 S.A. şi Ionaşcu Mircea, cu privire la utilizarea 
Complexului Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Acest punct a venit ca şi proiect mai târziu pentru faptul că eu nu am fost în 

comisii, deci în comisii a fost dezbătută această solicitare. Am înţeles de la d-na Secretar 
că a fost solicitarea dvs. în comisii să fie pe ordinea de zi, motiv pentru care am 
considerat că este oportun să fie pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
A fost solicitarea mea în cadrul comisiei de educaţie, tineret, sănătate, cultură şi 

sport. În cadrul acestei comisii, la sfârşitul şedinţei ne-a parvenit un raport privind 
respingerea solicitărilor formulate de FCU Craiova şi Ionaşcu Mircea cu privire la 
utilizarea Complexului Sportiv Craiova. Am fost foarte nedumerit fiindcă acest raport 
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ne-a parvenit fix la finalul comisiei şi noi trebuia să dăm un vot, fiindcă a fost solicitat un 
vot. Am cerut un răgaz să-l studiez şi am propus ca acest punct să fie introdus pe ordinea 
de zi. Însă în cadrul comisiei s-a supus la vot acest amendament al meu şi eu am fost 
singurul care a votat împotrivă, iar restul de cei şase consilieri au respins acest 
amendament, adică să nu intre pe ordinea de zi. Întrebarea mea odată este din punct de 
vedere procedural, cum a ajuns acest punct pe ordinea de zi, din moment ce el a fost 
respins în cadrul comisiei de educaţie, cercetare, tineret şi sport, şi aş vrea să fac o 
referire şi pe fondul problemei. Până la urmă înţeleg că se doreşte o neasumare de 
responsabilitate şi doriţi să aruncaţi în sarcina consilierilor locali. Eu vă anunţ de pe 
acum că împreună cu colegii consilieri, vom vota împotriva acestui punct, pentru că noi 
ne dorim ca Primăria Municipiului Craiova să încaseze bani, stadionul să fie productiv. 
După cum ştiţi, conduceţi un serviciu care are în subordine acest stadion şi trebuie să 
aducă profit. Înţeleg că dl. Gâlea, cel care a semnat acest raport, vrea să se disculpe prin 
votul consilierilor locali, de această decizie. Nu este deloc în regulă ce se întâmplă, iar 
strict pe fondul problemei, vă sugerez şi fac apel public la toţi, nu vreau să intrăm într-o 
polemică, o dezbatere, să le dăm dreptul şi altor echipe din Craiova măcar pentru un 
moment important pentru istoria acestei echipe, să joace meciul de baraj pe acest stadion. 
Vă mulţumesc, nu vreau să generăm certuri, dezbateri, ci, pur şi simplu constructiv, sau 
măcar cetăţenii Craiovei să ştie care este poziţia. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Vin în sprijinul afirmaţiilor făcute de colegul meu şi reiau parţial ce am spus şi la 

punctul 4. Cred că nu ne permitem în momentul de faţă să refuzăm nilşte bani, deşi la 
comisie, dl. Gâlea a încercat să explice câteva lucruri, dar mie mi s-au părut mai mult 
pretexte decât motive. Starea gazonului n-a fost niciodată impecabilă de când s-a lansat 
acest stadion. Hai să fim serioşi. S-a jucat în nişte condiţii deplorabile la un moment dat. 
Eu cred că mai poate să mai suporte un meci înainte de a intra în reabilitare. Eu mă tem 
că are legătuzră cu tot un fel de răfuieli din acestea de natură personală sau nişte orgolii 
rănite. Cred că temerea actualei puteri executive din municipiul Craiova ar fi că o altă 
echipă de fotbal care joacă şi ea sub culorile oraşului şi ne reprezintă acolo în divizia care 
este, dar este la limită să promoveze, temereamar fi că această echipă ar putea să 
capitalizeze mai multă imagine sau să stârnească mai multă emoţie sau cel puţin la fel de 
multă emoţie cu o altă echipă care, în mare parte a fost favorizată de actuala 
municipalitate. Noi am vrea să le sprijinim pe amândouă, am vrea să nu facem diferenţe 
între ele şi din raţiuni pur economice, pur şi simplu sunt nişte oameni care vin cu banii în 
mână înainte, vor să achite şi, până la urmă vor să li se presteze acest serviciu. Nu cred că 
suntem în poziţia în care să refuzăm pe cineva care ne roagă să ne plătească o parte din 
cheltuielile la stadion sau să organizeze ceva acolo. Până la urmă, decizia vă aparţine, dar 
vă spun încă o dată că este injust. Noi susţinem să se organizeze acest meci, până la urmă 
le facem încă o bucurie în plus craiovenilor. Nu are nimic nimeni de pierdut de aici. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Sunt în asentimentul colegilor. Nu înţeleg nici acum de ce nu vrem să acceptăm 

nişte bani, cum nu înţeleg nici momentul în care aţi votat acel regulament în care nu s-au 
pus tarife pentru jocurile pe stadion pentru Liga a II-a, a treia. Nu am înţeles de ce nu 
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luăm tarif. Adică noi gestionăm până la urmă puşculiţa craiovenilor şi dacă cineva vrea 
să vină să joace şi ne plăteşte, nu vorbim de societatea în cauză, de orice altă societate, 
din orice altă ligă, noi trebuie să încasăm pentru craioveni. Dar ceea ce nu înţeleg şi mai 
tare este de ce o cerere a unei firme care vrea să facă spectacol sau să joace pe stadion, se 
transformă în hotărâre de consiliu local. Răspunsul la o cerere se transformă în hotărâre 
de consiliu local. Înseamnă că de acum înainte vom avea foarte multe hotărâri, răspunsuri 
către terţe firme pe care să le dea executivul. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vreau să întreb pe d-na Secretar care a fost punctul de vedere al comisiilor.  
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
La comisii s-a prezentat raportul de specialitate întrucât cererea era adresată 

primarului. Sub aspectul competenţei legale, acest atribut este al consiliului local: 
folosirea, administrarea, modalitatea de exploatare a bunurilor publice. Din acest 
raţionament pentru că între cerere şi cel care trebuia să adopte actul, era această 
inadvertenţă, am intrat în comisiile de specialitate cum permite regulamentul şi legea, iar 
cu această documentaţie, formulat după aceea răspunsul ca raport de specialitate de 
Direcţia Patrimoniu. Toate comisiile şi-au dat avizul în sensul că mandatează primarul, 
deci executivul, să răspundă potrivit acelui raport, în sensul că nu se poate permite 
accesul pe raţionamentele care au fost fundamentate. Sigur că în comisii nu a fost 
unanimitate şi pe noi nu ne afectează cu nimic acest lucru pentru că avizul are în vedere 
majoritatea membrilor comisiilor potrivit regulamentului şi a legii. Deci în acest moment, 
dl. Primar când şi-a însuşit punctul dvs. de vedere probabil că a vrut să vină şi în sprijinul 
competenţei autorităţii şi să iniţiem acest proiect la această dată.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot punctul nr. 4 peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu 17 voturi 

pentru şi 8 abţineri (Mănescu, Marinescu Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, 
Câplea). Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 
 
 

75. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Voi avea trei interpelări d-lui primar, primăriei, compartimentelor.  
Opinia publică a aflat prin intermediul presei despre problemele legate de 

organizarea concertului Maria Tănase simfonic de către Filarmonica Oltenia din Craiova 
desfăşurat în data de 5 mai 2018 în Sala Polivalentă. Nu este primul scandal în care 
instituţia este implicată şi solicit Primăriei Craiova clarificări urgente şi informaţii 
concrete în scris astfel: care a fost suma totală alocată pentru organizarea evenimentului 
care au inclus sonorizarea, chirii, onorarii, promovare pe categorii care au fost încasările 
rezultate în urma concertului, care a fost gradul de ocupare a locurilor din Sala 
Polivalentă, câte bilete au fost vândute, câte invitaţii au fost distribuite, care au fost 
onorariile plătite pentru artişti, solişti, dirijori, etc. şi în final care a fost suma plătită unei 
agenţii de publicitate pentru acest eveniment în condiţiile în care, după cum ştim, în 
organigrama Filarmonicii există compartiment specializat. 
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Vreau să mă refer la autorizarea unor construcţii între blocuri. În ultima perioadă au 
apărut foarte multe construcţii, fie ele şi temporare, dar şi definitive între blocuri. Se 
trezesc oamenii că lângă blocul lor se mai construieşte o clădire egală ca înălţime sau 
uneori şi mai înaltă decât blocul lor cu o mansardă ceva şi nu mai ajunge la ei nici 
lumina, nici soarele şi n-au ce să facă pentru că cel care vine arată că are autorizaţie, 
construieşte, salut, la revedere. Spun acest lucru având în vedere şi spaţiile de parcare, 
zoinele verzi pentru că aici se construieşte, în locurile în care se parcau maşinile, în 
locurile în care erau zone verzi sau eventual locuri de joacă pentru copii. În acest ritm ne 
vom sufoca în propriul nostru oraş, dacă nu vom lua măsuri de stopare şi vă rog, dl. 
primar, să opriţi aceste construcţii între blocuri. 

HCL 31/2017 art. 48 lit. d ne spune că cine nu a afişat cu vizibilitate din exterior 
vigneta de parcare primeşte o amendă de 500 lei. Reamintesc faptul că noi, consilierii 
locali ai PNL nu am fost de acord şi nu am votat acest lucru pe care l-am considerat la 
momentul respectiv un abuz. De ce? Nu sunt create condiţii de punere în aplicare a 
acestei hotărâri de consiliu local. Să ne imaginăm că vine cineva dintr-o altă localitate. În 
primul rând, nu a fost popularizată la nivel naţional, din moment ce priveşte orice 
cetăţean care vine în Craiova. În al doilea rând nu are posibilitatea să-şi achiziţioneze 
această vignetă decât de la Direcţia Taxe şi Impozite care are şi ea un program. Eu 
consider că ar trebui vândute aceste vignete la peco, există şi alte variante, cel puţin în 
week-end şi în perioada în care Direcţia de Taxe şi Impozite este închisă. De asemenea, 
propun reducerea acestui cuantum de 500 lei care mi se pare total exagerat. Vine ormul, 
lasă maşina o oră într-o parcare nerezidenţială din Craiova şi se trezeşte acasă cu o 
amendă de 500 lei. Se minunează un bucureştean sau un clujean care vine şi păţeşte acest 
lucru în Craiova. Vrem să vină turiştii în craiova. Păi cu asemenea măsuri în niciun caz 
nu vom atrage pe nimeni în Craiova.  

S-au înmulţit câinii fără stăpân în Craiova, în toate cartierele oraşului. Este o 
constatare personală, dar nu numai. Foarte mulţi oameni mi-au sesizat acest lucru şi este 
vizibil, nu trebuie să le sesizeze nimeni, le putem vedea fiecare dintre noi. Un exemplu 
concret este fosta clădire a RAADPFL. Acolo este o grupare de 10-20 de câini, nu mai 
ştei nimeni câţi sunt acolo, cum se lasă seara îşi ia în primire teritoriul, inclusiv zona de 
sub pasaj, până acolo ajung, pasajul suprateran.  

D-na Consilier Local Ungureanu:  
         Vreau să vă rog frumos să luăm atitudine sau nu ştiu cum să facem, pentru că am 
foarte mulţi care merg la Cimitirul Ungureni şi se trezesc că nu mai au florile pe care le-
au pus la mormânt. Vreau să vă rog frumos să luăm atitudine cu această situaţie, pentru 
că am întâlnit la poartă se ceartă cu portarul, care ne spune că este singur pe toată raza 
cimitirului şi nu are timp să urmărească cine fură, pe unde sare. Aş vrea să punem de la 
Poliţia Locală să ne ajute şi pe noi să nu se mai fure aceste flori din cimitirul Ungureni. 

Vreau să vă rog cu străzile Dimitrie Bolintineanu şi Verdi care sunt neasfaltate. Mă 
roagă bieţii oameni să îi treceţi pe o listă să li se asfalteze şi lor că de zeci de ani nu li s-a 
asfaltat această stradă.  

Văd că-l lăudaţi foarte mult pe dl. Antonio Zamfir care a dat examen la Opera 
Română din Bucureşti şi a luat nota 6,66. Cu atât a fost evaluat de comisie, aşa că aş vrea 
să vă rog frumos, ceea ce se face este pe banii craiovenilor. Nu este el marele regizor, 
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marele manager. El a luat la Bucureşti 6,66, cu toate că aici a luat examenul. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Sunt în membru în consiliul de administraţie al liceului Voltaire desemnat de consiliul 

local. Se apropie sfârşitul anului, înscrierile în clasa a IX-a şi ar trebui să transmiteţi în 
mod oficial informaţii despre locul în care îşi vor desfăşura activitatea din toamnă şi ştiu 
că dl. viceprimar Bărăgan în mod special, dar şi ceilalţi, v-aţi ocupat de spaţiul pentru 
liceu, dar în rândul profesorilor şi în rândul părinţilor există încă un sentiment de 
nesiguranţă, de neîncredere şi cred că ar trebui prin acte oficiale să comunicaţi această 
situaţie. 

Aş vrea să rog  Direcţia Circulaţie dacă se poate. Pe str. Poieni dintres Râului care 
este o stradă foarte îngustă, să o transforme în sens unic, fiindcă acolo chiar este foarte 
îngustă şi se merge destul de dificil. Se merge şi cu viteză ridicată şi foarte uşor se pot 
produce accidente. 

Aş vrea să vă amintesc o cerere a pensionarilor din zona centrală, care au un spaţiu 
amenajat undeva aici în spate unde joacă şah, table şi care se uită cu invidie la 
pensionarii din alte cartiere unde sunt amenajate spaţiile cu acoperiş. Dânşii nu au un 
acoperiş şi când începe ploaia îi vedeţi cum aleargă săracii cu tablele sub braţ să se 
adăpostească. În celelalte cartiere, mă refer la Craioviţa Nouă, Brazdă, Valea Roşie şi 
probabil şi în altă parte, pe acestea le ştiu eu, există puncte amenajate frumos pe care în 
centru s-a ajuns în această situaţie ştiu din cauza întârzierii cu parcarea subterană, 
mutarea lor ar fi luată în calcul şi să încercăm să le rezolvăm această problemă.  

D-na Consilier Local Predescu: 
Vreau să-i mulţumesc d-nei consilier Ungureanu că aduce în discuţie str. Dimitrie 

Bolintineanu. În anul 2008 eu am văzut cu ochii mei că această stradă era trecută pentru a 
fi asfaltată şi de atunci... Am aflat că va fi asfaltată, dar se vede că este cu piată cubică o 
parte şi o parte chiar cu piatră de râu. Dacă şi dânsa s-a alăturat solicitării mele de 10 ani 
îi mulţumesc cu respect. 

În ceea ce priveşte aserţiunile relative la activitatea managerului de la Opera Română, 
în al cărui consiliu de administraţie reprezint consiliul local. Ţin să vă informez că nu pot 
fi aduse reproşuri în privinţa activităţii acestui manager. Cel puţin în acest moment, 
dânsul se remarcă la nivel naţional cu un spectacol de operă unic în ţară până în prezent, 
Tosca, şi vă invit pe data de 6 iunie să veniţi la spectacol. Eu o să-i adresez personal d-lui 
Zamfir rugămintea de a vă înmâna o invitaţie pentru că nu mai sunt bilete de două 
săpătmâni, iar în ceea ce priveşte concursul la care dvs. faceţi referire, vă informez că au 
fost doar doi participanţi: un mare bariton, paote cel mai mare bariton al ţării în acest 
moment încadrat deja la Opera Română din Bucureşti, care a obţinut un punctaj mai mic 
decât dl. Zamfir cu  aproape un punct şi dânsul, singurul manager al unei instituţii de 
profil din ţară care a avut curajul să se înscrie la acest concurs. Cred că este mai mult o 
chestiune de evaluare a comisiei de concurs decât probleme care să ţină de capacitatea lui 
managerială.  

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Am şi eu două subiecte şi anume după cum bine ştiţi accesul în centrul vechi se face 

după un program stabilit de Poliţia Locală. Pentru asta serviciile de curierat nu au acces 
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acolo decât în intervalul stabilit de Poliţia Locală. Ce mi-au solicitat cei de la serviciile 
de curierat. Să-şi poată desfăşura activitatea în intervalul de timp 9,30 – 11 să facă 
livrările, pentru că oricare dintre noi doreşte să-i fie livrat coletul până în ora prânzului, 
iar colectarea coletelor să se facă între orele 15,30 şi 17. Ei nu au cum să aibă acces acolo 
decât pietonal. Dacă au de livrat 20 de colete, trebuie să parcheze maşina în parcarea din 
faţa primăriei sau în parcarea subterană. Asta înseamnă că vine să transporte 20 de 
colete, face 20 de drumuri.  

Porţiunea de drum de la intersecţia bvd. 1 Mai cu Tabaci şi până la accesul 
ambulanţei în curtea spitalului. După cum bine ştiţi, prima bandă de acolo de la spital, 
este ocupată de maşini care parchează 24 din 24. propun ca acea bandă să fie exclusiv 
pentru accesul ambulanţei şi transportului în comun pentru că nu se poate. Când vine 
ambulanţa spre serviciul de ambulanţă cu un pacient grav bolnav, parcurge cei 50 de m 
în 10 minute, pentru că maşinile sunt parcate pe prima bandă, pe banda 2 şi 3 se circulă 
bară la bară şi efectiv nu au cum. 

Mai am o propunere ca trecerea de pietoni care este după accesul la poarta spitalului 
să fie mutată, pentru că şi aceasta este o piedică, din cauza aceasta se merge bară la bară. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Nu pot să nu remarc faptul că este prima dată când un amendament al unui consilier 

local PNL din actualul legislativ, ajunge pe ordinea de zi a consiliului local, şi mă refer 
aici la punctul nr. 4 de peste ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Vă rog frumos, d-na 
Secretar, să ne spuneţi care a fost rezultatul votului şi dacă această propunere a trecut.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Am explicat puţin mai devreme, erau 25 în sală, 17 voturi pentru, 8 abţineri. Deci nu a 

îndeplinit condiţia legală, nu a trecut. 
Dl. Consilier Local Câplea: 
Această solicitare a fost depusă în data de 26.04.2018. Suntem joi, 31 mai. Au trecut 

mai mult de 30 de zile şi bănuiesc că în urma votului de astăzi, nici astăzi nu le puteţi da 
un răspuns acestor oameni care au făcut solicitarea. Ce se întâmplă, au trecut 30 de zile, 
când le puteţi da un răspuns? Meciul este pe data de 23 iunie. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
O iau cu dl. Câplea că este mai proaspăt. Dacă v-aţi transformat în avocatul lor, puteţi 

să vă interesaţi şi faceţi solicitare şi ca consilier şi pe 544 în calitate de avocat. Nu ştiu ce 
calităţi aveţi suplimentare, să vedeţi dacă s-a răspuns în 30 de zile şi atunci vă lămuriţi 
singur. 

Dl. Florescu – prima întrebare este prea complexă pentru mine. Nu am de unde să vă 
dau toate datele că sunt prea multe şi sincer nu le ştiu. Faceţi o interpelare scrisă.  

Cu construcţiile dintre blocuri. Nu numai dintre blocuri, şi dintre case şi acolo unde 
apar blocuri pe orice parcelă, sunt împotriva lor, le întorc de şapte ori înapoi. Am deja 
multe reclamaţii că sunt prea exigent, aceste lucruri sunt în asentimentul dvs. problema 
este că de multe ori respectă toate interdicţiile, şi toate distanţele şi toate însoririle şi mă 
pun şi pe mine în situaţia să nu pot să o resping. Credeţi-mă că pe fiecare le întorc de câte 
10 ori înapoi. Nu mi se pare normal. Mai ales acolo unde există străzi cu case din moş 
strămoşi, să vină cineva să cumpere o casă, să o demoleze şi să facă bloc şi să-i distrugă 
pe toţţi vecinii. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord acolo unde este o oază de linişte între 
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blocuri, dar credeţi-mă, sunt terenuri retrocedate, ştiţi şi dvs. de ele, nu poţi decât să-i pui 
să respecte regulile. Nu poţi să-i interzici. 

Vis a vis de rovignetă că m-aţi întrebat de ea. Este o dispoziţie 2011 din 2011. Eu m-
am săturat de câte lucruri trebuie să îndrept eu făcute strâmb înainte. V-am spus înainte 
cu societatea de transport. În 2017 a fost completată problema parcarea cu sms, atât. 
Parcarea şi rovigneta datează din anul 2011. Dacă dvs. ajungeţi la concluzia că nu aţi 
făcut bine ce aţi făcut atunci, o schimbăm şi pe aceea, dar încă o dată m-am săturat de 
câte lucruri schimbăm.  Nu este făcută în mandatul meu. În 2017 apare punctul 
suplimentar cu parcarea prin sms.  

Cu câinii, îl rog pe dl. Cosman să facă o verificare mai serioasă cu aceşti câini. Eu n-
am auzit, este prima dată când aud reclamaţii. 

D-na Ungureanu, lăsaţi-mă să pot şi eu să apreciez şi să critic pe cine consider eu. Să 
apreciez pe Toni Zamfir şi să-l cert pe Burcea.  

Dl. Mănescu – la primul punct vă răspunde dl. viceprimar. 
Str. Poienii cu sens unic o luăm în calcul.  
D-na Filip, cu punctul de joc al pensionarilor. Vedeţi ce puteţi face.  
Vedeţi şi cu furtul florilor din cimitirul Ungureni.  
D-na Filip: 
Suntem în faza de studiu vis a vis de cheltuielile cu angajaţii. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
A făcur o solicitare să facă o procedură să aibă pază. Până la finaliozare, vă 

informează d-na Filip. 
Firmele de curierat au acelaşi statut ca şi firmele de distribuţie pentru că şi firmele de 

distribuţie au spus că pot să ia talon, telecomandă, aviz de intrare în centru pe maşini, că 
nu ştiu ce maşini trimit. Maşina care vine trebuie să împrăştie la 20 de magazine marfă. 
Au găsit o variantă cu Poliţia Locală. Ceea ce este greu, este aproape imposibil să poţi 
să-i dai un acces fără să stabilească numărul maşinii. Curierul trebuie să ştie când pleacă, 
cu ce maşină pleacă şi vine în Craiova. E mai complicat.  E bine ca firma de curierat să 
facă o adresă, o ia în calcul Direcţia de Sistematizare a Circulaţiei, o discutăm şi 
încercăm să găsim o soluţie. În final la fiecare am găsit o soluţie, dar sunt de la caz la caz 
diferite condiţiile. 

Parcarea de la spital de la intersecţia 1 Mai cu Tabaci, dl. Mateescu să verificăm. 
Dacă este nevoie la comisia de sistematizare de nişte semne de circulaţie, inclusiv acea 
trecere de pietoni.  

Dl. viceprimar Bărăgan: 
Ieri am avut o întâlnire cu d-na inspector Monica Sună şi cu dl. administrator. Am 

stabilit ca dumneaei să ne trimită în maxim 3 zile o adresă şi în urma adresei respective 
vom afla şi locaţia.  

În ceea ce priveşte partea de primărie şi alocare de sume pentru Liceul Voltaire, deja 
dl. Primar a dispus această alocare.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 31.05.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 

Marius MIHAI Nicoleta Miulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
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