
sapl 6/-       sed ord. 26.07.2018                                                         1                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.07.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 26, dl. Vasile este absent. Sunt 
întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Supun aprobării dvs. proceswul-verbal al şedinţei din 28.06.2018 şi controlul de 
legalitate exercitat de prefect cu privire la cele 23 de hotărâri din şedinţa ordinară. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Dorel Voicu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 2942/19.07.2018, 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 26.07.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în sem. I al anului 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I 
al anului 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2018. 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2018. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport 
în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului sportiv 
„CRAIOVA SUPER RALLY 2018”, în perioada 14-15 septembrie 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.13/2018 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.99/2018 referitoare la statul de funcţii al Ansamblului 
Folcloric “Maria Tănase” Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2018 referitoare la statul de funcţii al Filarmonicii 
„Oltenia” Craiova. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului R.A.T. SRL., dl.Tănăsescu Marcel. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.61/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a 
administratorului  S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii, de către Filarmonica „Oltenia” 
Craiova, a serviciilor juridice de reprezentare, în vederea apărării intereselor 
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instituţiei în dosarul nr.198/63/2018, la Tribunalul Dolj şi la Curtea de Apel 
Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.2, către Roşca Mircea Cristian. 

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

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.39T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SAMOA APIA S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.41T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MAXPATY COM S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.125157/2005  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Violeta. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Bimarcons S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi 
fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

33. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE 
ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Albinelor. 

34. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ, în vederea nominalizării 
pentru acordarea titlului de Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 

36.Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei 5 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2014 referitoare la terenul situat 
în Piaţa Centrală, poziţia cadastrală 184. 
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37.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.134/2018 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bazin Colegiul Naţional 
Carol I-Instalaţii aferente bazin (instalaţii interioare, exterioare, centrală termică)”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Canalizare menajeră, strada Fermierului”. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L5” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L4” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L4.1” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L5.1” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în cadrul 
proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-
tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei şi a cheltuielilor legate de proiect. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a 6 locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Lăcrămioarei, nr.42. 

48. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în 
ţesutul urban al municipiului Craiova. 

49. Întrebări şi interpelări. 
 

 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, 
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extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 
40. 

 
 
 Ordinea de zi, aşa cum a fost prezentată, conţine 49 de puncte, plus un punct peste 
ordinea de zi. Punctul 23 de pe ordinea de zi a fost retras. Supun la vot ordinea de zi. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 

 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în sem. I al anului 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I 
al anului 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2018. 

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

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2018. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport 
în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului sportiv 
„CRAIOVA SUPER RALLY 2018”, în perioada 14-15 septembrie 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.13/2018 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 
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15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.99/2018 referitoare la statul de funcţii al Ansamblului 
Folcloric “Maria Tănase” Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2018 referitoare la statul de funcţii al Filarmonicii 
„Oltenia” Craiova. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului R.A.T. SRL., dl.Tănăsescu Marcel. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.61/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a 
administratorului  S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.2, către Roşca Mircea Cristian. 

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

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.39T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SAMOA APIA S.R.L. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.41T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MAXPATY COM S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.125157/2005  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Violeta. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 
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încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Bimarcons S.R.L. 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi 
fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

32. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE 
ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Albinelor. 

33. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ, în vederea nominalizării 
pentru acordarea titlului de Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate 
Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 

35. Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei 5 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2014 referitoare la terenul situat 
în Piaţa Centrală, poziţia cadastrală 184. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.134/2018 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova. 

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

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bazin Colegiul Naţional 
Carol I-Instalaţii aferente bazin (instalaţii interioare, exterioare, centrală termică)”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Canalizare menajeră, strada Fermierului”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L5” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L4” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L4.1” finanţat în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L5.1” finanţat în 
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cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 
de Investiţii 3.1, Operaţiunea A. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în cadrul 
proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-
tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei şi a cheltuielilor legate de proiect. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a 6 locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Lăcrămioarei, nr.42. 

47. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în 
ţesutul urban al municipiului Craiova. 

48.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu 
Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare 
selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul 
Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40 

49. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
 

 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 

municipiul Craiova, în sem. I al anului 2018. 
Dl. Preşedinte: 
Nu se supune la vot, este doar o luare la cunoştinţă.  

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Este vorba de execuţia bugetului. Singurele probleme pe care le-am semnalat sunt la 

secţiunea de dezvoltare, unde, este adevărat, măaşteptam să avem întârzieri din cauza 
procedurilor, dar mi se pare că sunt mult prea mari întârzierile. Majoritatea achiziţiilor 
sunt în stadiul de pregătire a documentaţiei, nici măcar în stadiul procedurii de achiziţie. 
Aş vrea să vă rog să acceleraţi procedurile la secţiunea dezvoltare. Secţiunea 
„Dezvoltare” totdeauna este tratată ca o Cenuşăreasă în cadrul bugetului. Vă mulţumesc.  

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
semestrul I al anului 2018, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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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 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
semestrului I al anului 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  

 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

iunie 2018, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La punctul nr. 5 se face o rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova. Noi, consilierii PNL vom fi pentru această rectificare însă ne 
menţinem poziţia noastră că bugetul Craiovei continuă să fie neechilibrat că el se 
încearcă să fie cârpit prin diverse măriri de taxe şi impozite, şi chiar prin amenzi în 
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special pe disciplina în construcţii unde foarte mulţi oameni au semnalat situaţia asta că 
sunt controlaţi la terase, la balcoanele construite în anii trecuţi, acoperişuri şi aşa mai 
departe şi au fost foarte multe amenzi date în ultima perioadă. Deci noi vom vota pentru 
acest punct. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-435.443,00 mii lei (370.011,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 65.432,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-437.213,00 mii lei (370.011,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 67.202,00 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. 

Art.3. Se aprobă bugetele rectificate de cheltuieli ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-43 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiții 2018 rectificat, conform anexei nr.44 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
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 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  

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

cheltuieli al 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 –12.633,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
d) total cheltuieli –12.633,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri – 765.150,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 772.762,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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 25 voturi pentru şi 

1 abţinere (Ungureanu).  
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.45/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Nelu Pîrvu 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. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Am şi eu o problemă. De două şedinţe rectificăm bugetul la Spitalul Filantropia şi aş 

vrea să vă rog frumos de ce în fiecare lună rectificăm în condiţiile în care s-a votat o dată 
acest buget. Nu înţeleg de ce nu se propune cumpărarea unui osteodensimetru, întrucât 
este un program pentru osteoporoză şi s-a înfiinţat secţia de endocrinologie la Spitalul nr. 
2 Filantropia, lucrează cu un ecograf dat de Universitate foarte vechi. Să mai facem şi 
investiţii nu numai să plătim curent, gaze şi din urmă, nu ştiu, de când se plătesc aceste 
cheltuieli, nu înţelegem de ce în fiecare lună se rectifică bugetul cu o sumă aşa de mare. 
Vă mulţumesc. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Rectificarea este o operaţiune prevăzută de lege şi atunci ordonatorul de credite poate 

propune acest lucru. De exemplu, la această dată se rectifică în vederea plăţii utilităţilor. 
Nu poţi să stai cu banii într-un capitol şi să nu-i foloseşti dacă legiuitorul îţi permite să 
rectifici. Probabil că n-au investit, nu ştiu de ce, dar întebarea a fost generică şi eu am 
răspuns de ce, că era legal să facă rectificări. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
1. total venituri-115.322,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

112.431,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.891,00 mii 
lei); 

2. total cheltuieli-120.603,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 117.712,00 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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 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 unanimitate de 
voturi. 
 

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe 
mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de 
persoane. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Cred că este o problemă aici la punctul b. O dată se spune că se dă gratuitate 

pensionarilor peste 70 de ani şi care au pensia până în 1350 lei şi la punctul b se spune că 
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se dă 50% acestor pensionari, se face o reducere celor care au peste 1350 lei. Să ne 
spuneţi şi nouă de ce este treaba asta şi am propune şi noi la elevi să se dea gratuitate nu 
să se dea 50%  reducere. Vă mulţumesc. 

Dl. Administrator Public Manda: 
Gratuitatea este pentru persoanele aflate la pensie peste 70 de ani, iar cei sub 70 de ani 

cu un venit din pensie mai mic de 1350 lei. Nu ştiu unde anume vedeţi greşeala. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
La prima gratuitate are 2 condiţii: peste 70 de ani şi venit până la 1350 lei/lună, este 

un cumul de condiţii, iar la al doilea punct sub 70 de ani şi venit peste 1350 lei/lună. La 
acest punct aveţi şi raportul reformulat în sensul că se modifică Hotărârea nr. 37/2017 şi 
pe cale de consecinţă Hotărârea nr. 144 cu menţinerea art. 2. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Adică pensionarii care au peste 70 de ani şi pensie până în 1350 lei. Ceilalţi peste 70 

de ani nu au gratuitate, nu? Aşa se înţelege. De aceea v-am întrebat, să modificăm puţin. 
Se înţelege că toţi pensionarii care au până la 1350 lei pensie au gratuitate chiar dacă nu 
au 70 de ani. 

Dl. Administrator Public Manda: 
Se poate să fie o greşeală. Intenţia executivului a fost doar de a majora această limită. 

Se menţine ceea ce a fost până acum, adică persoanele care au peste 70 de ani au 
gratuitate indiferent de pensie, cele sub 70 de ani au gratuitate dacă au pensia mai mică 
de 1350 lei şi reducere 50% dacă au pensia mai mare de 1350 lei. Probabil că este o 
greşeală şi d-na secretar va modifica. Vă mulţumim. Ne-a scăpat. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Deci rămâne forma modificată în comisii, plus forma pe care a clarificat-o dl. Manda 

astăzi. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
În mare parte a prezentat colega mea Adriana Ungureanu punctul nostru de vedere pe 

acest subiect. Aş propune, pentru că tot este în sală preşedintele unei asociaţii a 
persoanelor vârstnice, să-i dăm cuvântul şi să ascultăm punctul dumnealui de vedere. 
Este vorba despre dl. Trifan care are câteva opinii legate de acest subiect. Dacă nu aveţi 
nimic împotrivă, desigur.  

Dl. Preşedinte: 
Lucrurile sunt destul de clare la acest punct de pe ordinea de zi.  
D-na Consilier Local Predescu: 
Pentru mine nu este clar. Ca atare, la a rămâne: beneficiază de gratuitate în totalitate 

pensionarii care au o vârstă de 70 de ani împliniţi sau mai mult şi 2. indiferent de vârstă, 
pensionarii care au o pensie mai mică de 1350 lei, ca să ne lămuritm. Atunci, la punctul b 
beneficiază de reducere de 50% pensionarii care au o pensie mai mare de 1350 lei. Aici 
scrie mai mică. D-na Ungureanu, este în sprijinul dvs. şi ne lămurim pentru tot ca să ştim 
ce votăm. Ca atare, la punctul a rămâne o gratuitate totală şi se înţelege că sunt două 
situaţii care nu sunt pentru una şi aceeaşi persoană deci sunt diferite. Toţi pensionarii 
peste 70 de ani indiferent de cuantumul pensiei şi pensionarii, indiferent de vârstă, cu o 
pensie mai mică de 1350 lei. Iar la punctul b, beneficiază de reducere indiferent de 
vârstă, cei cu o pensie mai mare de 1350 lei. Textul trebuie modificat ca atare.  
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Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.37/2017 și va avea următorul conţinut: 

           „Art.1. (1) Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun 
ale R.A.T. SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel: 

a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii 
cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi 
pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.350 lei/lună, începând cu 1 
august 2018; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică 
de 70 ani  și un venit net din pensie de peste la 1.350 lei/lună, începând cu 1 
august 2018; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

 Art.3. Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T SRL se face în baza  
documentelor justificative.”    

Art.2. Se mențin prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  
Craiova nr.144/2016.                 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcția Servicii Publice 
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. 

 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului sportiv 

„CRAIOVA SUPER RALLY 2018”, în perioada 14-15 septembrie 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 organizarea, în municipiul Craiova, a evenimentului „CRAIOVA 

SUPER RALLY 2018”, în perioada 14-15 septembrie 2018. 
          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 149.000 

lei, în vederea organizării evenimentului sportiv prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federaţia Română de Automobilism 
Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing, având ca obiect organizarea 
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evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2018”, în perioada 14-15 septembrie 
2018, 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 
și Federaţia Română de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC 
Racing vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul 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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru anul 2018, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.13/2018 referitoare la organigrama şi statul de funcţii 
ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Aş vrea să consemnaţi că nu particip la această dezbatere şi mă abţin de la vot la 

punctul 14. Vă mulţumesc. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.13/2018 cu privire la organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 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, Godinel).  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.99/2018 referitoare la statul de funcţii al 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 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 anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.99/2018, cu privire la statul de funcţii al Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.100/2018 referitoare la statul de funcţii al 
Filarmonicii „Oltenia” 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 anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.100/2018 cu privire la statul de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova, 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, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica “Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă 

Socială Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.180/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi 
Creşe din municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.141/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric 

“Maria Tănase” Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.176/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Vă propunem ca punctele 20 şi 22 să le faceţi cumulat întrucât sunt propuneri pe care 

trebuie să le formulaţi, noi le operăm în buletinele de vot, apoi le aducem şi le examinăm. 
Dacă sunteţi de acord cu această procedură. 

Dl. Preşedinte: 
Sunteţi de acord cu această procedură? Dacă da, atunci vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
La Pieţe şi Târguri, PNL în comisia de evaluare îl propune pe dl. Diaconu Dan şi în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor pe dl. Florescu Marinel.  
Dl. Consilier Local Mihai Marius: 
Pentru comisia de evaluare propun: dl. radu Marinescu, d-na Godinel Manuela, dl. 

Dindirică Lucian şi respectiv Nicolicea Romulus.  
Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor propun pe  Costin Alexandru, radu 

Romeo şi Radu Marin Traian. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor îl propun pe dl. Calotă Firmilian.  
S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea procedurii de vot şi numărarea 

buletinelor s-a dat citire procesului verbal de validare. 
D-na Consilier Local Predescu Bianca: 
Au fost repartizate 26 de buletine de vot, 1 buletin fiind anulat, 1 consilier fiind lipsă. 

Se constată 26 de voturi valabil exprimate. Dintre acestea 26 de voturi pentru, pentru 
fiecare dintre propuneri, atât în comisia de evaluare cât şi în comisia de contestaţii. 
Propunem validarea. 

D. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în  comisia de evaluare a  administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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 24 voturi pentru şi 
2 abţineri (Cosman, Sirop).  
 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 

administratorului R.A.T. SRL., dl.Tănăsescu Marcel. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
La acest punct în comisie eu am votat împotrivă, având mai multe nemulţumiri. 

Mulţumesc d-nei Stuparu care a rezolvat problemele care erau nişte erori materiale 
flagrante acolo şi din cauza aceasta şi d-nei Predescu care m-a lămurit în privinţa acestui 
punct, şi mi-am schimbat opinia şi votul la acest punct.  

D-na Consilier Local Predescu: 
În primul rând am observat şi eu că a fost încărcat greşit materialul de şedinţă la acest 

punct de pe ordinea de zi. În al doilea rând, vreau să arăt că toţi membrii comisiei de 
evaluare, pentru că nu este încărcat materialul, ca atare nu este adus la cunoştinţa 
colegilor noştri, am avut în momentul evaluării o serie de documente în raport de care s-a 
purtat discuţia în cadrul comisiei de evaluare cu managerul de la SC RAT SRL, ce 
priveau atât raportul de activitate, contractul de management, toate criteriile de 
performanţă, iar pe de altă parte evaluarea făcută de către fiecare dintre membri, în 
spatele borderoului de evaluare cu nota acordată pe fiecare criteriu şi nota finală, conţine 
şi toate notările pe care fiecare membru şi le-a făcut, cu caracter propriu în momentul 
interviului. De asemenea, secretarul comisiei a întocmit un proces-verbal în care sunt 
trecute toate întrebările adresate de membrii comisiei de evaluare şi răspunsurile date la 
aceste întrebări. Pe cale de consecinţă acestea sunt documentele care trebuiau să fie 
aduse la cunoştinţa membrilor consiliului local şi care însoţesc proiectul 21 de pe ordinea 
de zi. 

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

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării administratorului R.A.T. SRL, dl. Tănăsescu 
Marcel, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi dl. Tănăsescu Marcel 
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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22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.61/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a 
administratorului  S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Din partea PNL propunem pe d-na Ungureanu Adriana pentru comisia de evaluare. La 

comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este cazul. Din câte am înţeles, îl avem pe dl. 
Vasile Marian. 

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea procedurii de vot şi numărarea 
buletinelor s-a dat citire procesului verbal de validare. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Au fost repartizate 26 de buletine de vot. În ceea ce-l priveşte pe dl. viceprimar 

Cosman Adrian, în momentul repartizării buletinului de vot a arătat că nu participă la 
vot, condiţie în care s-a anulat buletinul, cum s-a anulat şi buletinul de vot pentru 
consilierul lipsă. Pe cale de consecinţă, din cele 25 de voturi valabil exprimate, 25 de 
voturi pentru d-na Ungureanu Adriana.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă înlocuirea dlui. Flavius Sirop, membru în comisia de evaluare a  

administratorului de la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu dna.Ungureanu 
Adriana, consilier local. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.61/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L, dl. Flavius Sirop şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Cosman).  
 
 
23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 

colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia 
de Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova, şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Dolj, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.09.2018. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova să 
semneze actul adiţional de modificare a Protocolului de colaborare, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



sapl 6/-       sed ord. 26.07.2018                                                         21                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi  Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.4, către Munteanu Vasilica. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.4, către Munteanu Vasilica, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149876/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 68.646,56 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 11.404,09 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 69/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 11,70 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.4, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.2, către Roşca Mircea Cristian. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.6, ap.2, către Roşca Mircea Cristian, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.70852/23.05.2017. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 75.377,64 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 15 de 
ani şi cu un avans de 12.487,39 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 100/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 17,05 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.2, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

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

au ca obiect locuinţe pentru tineri, 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 Agenția 
Națională pentru Locuințe, 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. 
 
 
27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.39T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SAMOA APIA S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39T/2003, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SAMOA APIA S.R.L., 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 86,5 mp.,  situat în municipiul Craiova, cart.Lăpuş, bld. Decebal, 
nr.93, la parterul blocului U12, cu destinaţia de terasă aferentă complexului 
comercial, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 31.01.2026. 

Art.2. Redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.39T/2003 
va fi stabilită pe baza raportului de evaluare, care va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.39T/2003. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2003. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.SAMOA APIA S.R.L. 
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 prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.41T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MAXPATY COM S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 41T/2003 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L., 
având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 25 mp., situat în cart. Brazda lui Novac, str.Col.Scarlat 
Demetriade, nr.2, bl.G7, cu destinaţia de terasă aferentă spaţiului comercial-
magazin general, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 
31.01.2026. 

Art.2. Redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.41T/2003 
va fi stabilită pe baza raportului de evaluare, care va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.41T/2003. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2003. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. MAXPATY 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. 
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29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.125157/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie 
Violeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Violeta. 
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. 125157/28.01.2005,  având 

ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
Aleea Magnoliei, bl.160 G, ap.1, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a 
concesionarului, din persoană fizică - Cabinet Medical Individual Dr. Sterie 
Violeta, în persoană juridică - S.C. C. Med.Sterie Violeta S.R.L., reprezentată 
legal prin Sterie Violeta. 

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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. C. Med. Sterie Violeta 
S.R.L. 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 contractului de asociere nr.28/2004 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Bimarcons 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 asociere nr.28/01.07.2004, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Bimarcons S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a activităţii ce se va desfăşura în construcţia cu destinaţia de 
patiserie Fast Food, în sensul schimbării părţii contractante S.C.Bimarcons S.R.L., 
cu S.C. M&G GOOD FOOD S.R.L., după încheierea contractului de vânzare-
cumpărare între cele două părţi. 

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

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.340/31.07.2014. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Bimarcons S.R.L. şi 
S.C.M&G GOOD FOOD 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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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de 

spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele 
juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii 
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
 
Art.1. Se aprobă lista de  priorităţi  privind  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în 
temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii 
nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul 
deputaților și al senatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și 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. 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE 

ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Albinelor. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către ENGIE 

ROMÂNIA S.A., a terenului în suprafaţă de 1mp., care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Albinelor, identificat conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării instalaţiei 
de protecţie catodică împotriva coroziunii conductelor metalice îngropate, 
aferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului 
Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de folosinţă gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi ENGIE ROMÂNIA S.A.  
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
33. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ, în vederea 

nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu, Liceului Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate 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 acordă avizul consultativ, în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de 

Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, cu sediul în 
municipiul Craiova, str. Constantin Brâncuşi, nr.15. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate Craiova vor duce 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 scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
Piaţa Centrală-hală carne, din municipiul Craiova, identificat în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate în vederea închirierii spaţiului identificat la 
art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere şi Caietul de 
sarcini, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2018 privind aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova și Târgul Municipal Craiova. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul 
de închiriere a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 
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  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
35. Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei 5 din anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2014 referitoare la terenul 
situat în Piaţa Centrală, poziţia cadastrală 184. 
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 anularea poziţiei 5 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.262/2014 cu privire la terenul în suprafaţă de 30 mp., 
situat în Piaţa Centrală, poziţia cadastrală 184 şi, pe cale de consecinţă, anularea 
anexelor nr.6 şi nr.11 cu privire la Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini 
aferente terenului. 

  Art.2. 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. 
 
 
36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.134/2018 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
utilizarea locurilor publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi 
Târgul Municipal Craiova. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Dl. primar, vreau să vă rog frumos, în târgul care se organizează nu zilnic, sâmbăta şi 

duminica, să nu se mai ia nicio taxă, chiar dacă este foarte mică, atâta timp cât îi ţinem în 
condiţiile de câini aruncaţi pe jos şi băgăm craiovenii să meargă prin praful acela, 
deoarece iar au fost mutaţi cei care veneau sâmbăta şi duminica să-şi vândă ce au şi ei pe 
acolo, au fost mutaţi din partea stângă unde era asfaltat şi cât de cât s-a făcut asfaltarea ca 
să-şi pună acele cearşafuri pe jos, s-au mutat chiar într-un loc îngrozitor de insalubru, de 
praf, de tot ce vreţi dvs. Vreau să vă rog frumos  să luați măsuri să asfaltați, nu să spună 
că au aruncat cu griblură că n-au aruncat. Este pământul până la genunchi când intri 
acolo de praf şi să nu le mai luaţi măcar taxă. Şi nici măcar cei 1 leu sau cât se ia pe 
metru pătrat. Şi să-i mute, săracii oameni, să pună un gard. Nu se ceartă nimeni cu cei 
care vând legume, că aşa s-a spus că se ceartă cu cei care vând legume fructe, dar nu este 
adevărat. Parcarea era goală duminică şi nu era nimeni. Am şi pozele la ora 11 că nu era 
nimeni şi ceilalţi erau vai de mama lor pe jos precum câinii. Vreau să vă rog frumos să 
aveţi grijă de ei şi să avem şi noi milă de oamenii care încearcă să vândă ceva şi nu să ne 
dea în cap. Vă mulţumesc frumos. 
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 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Doamna consilier, cred că eram împreună în târg la aceeaşi oră pentru că duminică 

între orele 10 şi 11,30, am fost în târg şi vreau să spun că am obişnuinţă să mă duc 
aproape în fiecare week-end. Întotdeauna mă întâlnesc cu Romeo Tiberiade, consilierul 
nostru, şi merg şi dau o tură prin târg. Ceea ce se întâmplă cu porţiunea de care ziceţi 
dvs. este o extindere a târgului din ultima perioadă datorită faptului că târgul s-a extins. 
Suprafața care a fost dată în folosință pentru Târgul Municipal nu a cuprins inițial și acea 
parcelă. Totuşi, datorită felului în care târgul este organizat aici faţă de cum era organizat 
pe str. Caracal, a făcut ca el săptămână de săptămână să se extindă, adică numărul 
comercianţilor să crească, în aşa fel încât s-au extins şi în acea porţiune care nu fusese 
amenajată şi  nici măcar nu fusese iniţial dată în folosința celor de la SC Piețe și Târguri 
Craiova SRL 

Să scoatem în evidență și părțile bune. Să scoatem în evidenţă şi faptul că ceea ce a 
fost dat în folosință, a fost asfaltat, au fost făcute geigerele pentru scurgerile de la bălţile 
care apăreau după asfaltare, pentru că suprafaţa a fost foarte mare, canalizări destul de 
reduse în zonă, încât să poată fi date pantele respective şi cred că niciodată nu am avut un 
târg aşa cum este el la ora asta, asfaltat de la un capăt la altul.   

Este parcela aceea. O avem şi noi luată în vizor. La ora aceasta acordul-cadru de 
asfaltări se apropie desfârşit, este în procedură de evaluare următorul acord cadru și eu 
mi-am propus şi este bine că aţi sesizat şi dvs, ca una din prioritățile la acordul următor 
să fie acea parcelă care este la ora aceasta neasfaltată. Faţă de celelalte amenajări, este 
complicat să intrăm în discuţii pentru că autorizarea târgului din punct de vedere ISU 
este ca târg. În momentul în care intrăm cu acoperişuri, cu tonete, cu mese, intrăm în altă 
zonă. Asta mi s-a spus şi mie. Nici eu nu pot să îi spun administratorului târgului să îi 
pună pe aceștia pe platforma asfaltată, iar el să-mi spună că se încaieră şi dacă se 
întâmplă ceva răspunzi dumneata. Este organizarea lor. Noi ceea ce am putut să facem şi 
ceea ce facem şi eu zic că niciodată nu s-au făcut aceste lucruri, condiţii şi gândite de la 
început în aşa fel încât să fie funcţionale. O să facem şi am şi discutat cu Romeo 
Tiberiade duminică când am fost, despre asfaltarea care se va face acolo.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
134/2018  privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau 
private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, prin 
completare cu o nouă anexă nr.3, care cuprinde  alte categorii de tarife practicate 
de S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

domeniului public al  municipiului Craiova.      
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Avem forma modificată, rapoartele din anexa 3 excludem poziţiile 4 şi 5 până la 

clarificarea regimului juridic. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările prezentate. Cine este 

pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

integrantă din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexele nr.3 
și nr.4 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziția 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.164/2017; 

d) se trec din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, 
bunurile prevăzute în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.164/2017, nr.206/2017, 
nr.181/2018 și nr.281/2018. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
38. 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; 
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b. se scot din inventar bunurile domeniului public prevăzute în anexele nr.2 și 
nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

c. se trec din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, 
bunurile prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.522/2007 și 
nr.282/2008. 

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

                Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economico-
Financiară 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 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bazin Colegiul Naţional 
Carol I-Instalaţii aferente bazin (instalaţii interioare, exterioare, centrală 
termică)”. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Avem, în sfârşit, nişte amenajări de făcut la Colegiul Naţional Carol I şi le salutăm, le 

sprijinim, dar profit de existenţa acestui punct de pe ordinea de zi pentru a adresa 
executivului întrebări legate de ce se mai întâmplă cu proiectul care a fost transferat către 
Compania Naţională de Investiţii, adică reabilitarea Colegiului Carol, în ce stadiu mai 
este, ce feed back aveţi. Vrem să ştim noutăţi pe acest subiect pentru că la momentul 
respectiv s-a prezentat ca o soluţie salvatoare, dar iată că durează. Ştim proceduri, 
licitaţii, etc., dar vrem să ştim stadiul acestui proiect. Vă mulţumim.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vă răspund eu şi am să răspund mai mult decât aţi întrebat de data aceasta, pentru că 

sunt mai multe lucruri despre care trebuie să aflaţi. În privinţa Colegiului Craol şi a CNI 
şi săptămâna trecută am fost şi ne-am interesat.  Este în evaluare câștigătorul pentru 
actualizarea proiectului de la Liceul Carol. A fost o rundă de licitație, s-a câştigat 
licitaţia, a fost adjudecată în final unui proiectant, însă în final nu îndeplinise toate 
condițiile și a trebuit să fie anulată. A fost reluată procedura și, din informațiile pe care 
le-amluat, săptămâna viitoare va fi finalizată această licitaţie. După perioada de 
actualizare, urmează celelalte etape. Acestea sunt. 

A propos de punctul la care nu am vrut să întrerup atunci lucrurile, dar vi le spun 
acum pentru că tot urmează câteva puncte legate de fondurile europene şi de blocuri, 
inclusiv de un studiu pe care îl avem faţă de caietul de sarcini cu tramvaiele, în 
continuare licitaţiile sunt foarte foarte anevoioase, chit că legea achiziţiilor a suferit 
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modificări în ultima perioadă, dar intră în această categorie licitaţiile care se promovează 
de aici încolo. Însă ceea ce este cel mai greu şi cel mai tergiversant lucru la achiziţii, vă 
spun că este perioada de evaluare. Am avut discuţii săptămâna aceasta, au fost toate 
discuţiile cu d-na secretar, cu şeful serviciului de resurse umane şi cu directorul Direcţiei 
de investiţii şi achiziţii posibilitatea de a întări acest compartiment. Personalul de la 
achiziţii la ora aceasta este suprasolicitat datorită numărului mare de achiziţii. Când spun 
achiziţii, mă refer în felul următor. Există, la ora aceasta, două contracte foarte grele în 
evaluare. Mă refer la contractul de reparaţii străzi pentru că ştiţi bine că expiră în luna 
august, în octombrie este termenul limită pentru contractul acordul cadru pentru reparaţii 
străzi şi la ora aceasta reparaţii străzi se încheie toate lucrările pentru că se termină 
acordul de patru ani şi este în evaluare. Evaluarea la acest acord este foarte complicată 
pentru că sunt condiţii tehnice foarte foarte multe. Există în evaluare acordul cadru 
reparaţii şcoli. Acordul cadru care a durat patru ani de zile şi cu care nu am mai avut 
problemele pe care le aveam în alţi ani. Vă aduceţi aminte anterior lui 2013 că în fiecare 
perioadă se terminau licitaţiile de reparaţii la şcoli după ce începeau şcolile. Acordul 
cadru ne-a permis ca în toată perioada de vară, în vacanţa de vară să se repare şcoli. 
Există în vigoare acordul cadru, expiră în această toamnă şi este deja în evaluare acordul 
cadru următor. Am tras de aşa natură încât să nu existe pauze între ele nici la reparaţii 
şcoli, nici la reparaţii străzi. Însă sunt condiţii tehnice, sunt lucruri pe care trebuie să le 
evalueze comisia la fiecare ofertant în parte şi este domeniul în care nimeni nu-şi permite 
să intervină la comisia de adjudecare a ofertanţilor. Ceea ce am realizat şi este o mare 
realizare la ora aceasta, este acordul cadru investiţii străzi unde, aşa cum aţi văzut, 
inclusiv pe ordinea de zi urmează punctele, deja se va da ordinul de începere la primele 
străzi. Este vorba de str. Carpen, unde licitaţia de execuţie a fost câştigată de firma Erpia, 
str. Carpen care înseamnă de la intersecţia cu Drumul Teilor şi până în centura din 
Gârleşti, centura de nord şi care va însemna nu numai asfaltarea străzii ci inclusiv 
casetarea canalului Carpen. Deci este un lucru care ştiţi bine că toţi ni l-am dorit, l-am 
discutat de o mie de ori, sunt familii pe str. Carpen care traversează sau ies din curţi pe 
nişte podeţe cu risc maxim, nu mai vorbesc de altceva şi sperăm ca aceste lucrări săî se 
întâmple inclusiv în anul acesta.  

Tot în acest pachet mai este adjudecată şi str. Fermierului în cealaltă parte a oraşului 
care iar este o stradă pe care în permanenţă primeam reclamaţii, cred că numai aici, în 
consiliul local, am vorbitz de nu ştiu câte ori despre str. Fermierului, cu probleme 
inclusiv de inundaţii când plouă şi care lucrare a fost adjudecată de către firma Erbaşu 
din Bucureşti. Tot acolo mai este şi str. Oborului şi str. Răşinari, două străzi mai mici. 
Aceste străzi sunt pe lotul 1 şi 3, ştiţi bine că acest acord cadru a avut şi lotul 2, urmează 
zilele următoare să dăm ordin de începere şi la străzi de pe lotul 2 care reprezintă în mare 
parte străzi din zona centrală, zona dinspre stadion din spatele Ciupercii, care este 
considerată zonă relativ centrală, dar care cuprinde în continuare străzi care nu au văzut 
niciodată asfaltul pe ele. Deci se începe săptămâna viitoare şi asfaltarea străzilor 87 cele 
care nu au avut niciodată asfalt. Se începe lucrarea şi modalitatea de lucru la fiecare 
stradă cu perioada de proiectare, este un termen pentru proiectare. Executantul, 
câştigătorul licitaţiei face şi proiectarea. Deci dl. Mănescu că aţi tot întrebat, acest acord 
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cadru vreau să vă spun că a început licitaţia în luna august 2017 şi acum o avem 
adjudecată. Deci a durat un an fără o lună.  

Nu vreau să ascund faptul că săptămâna trecută am avut inopinant vizita primarului 
Romei, d-na Virginia Raggi care a fost o surpriză pentru noi, nu era pregătită această 
vizită şi am primit invitaţia prin Ambasada Italiei de la Bucureşti şi unul din subiectele 
pe care le-am adordat, dânsa a provocat această discuţie a fost legată de această 
adjudecare a licitaţiilor. Mi-a spus că şi la ea sub doi ani cam greu se adjudecă o licitaţie. 
Deci este o procedură care asta este, în Uniunea Europeană este legislaţie comună. 

Ce vreau să vă mai spun în continuare, vedeţi mai jos că avem un punct legat de 
hotărârea aprobării participării municipiului Craiova în cadrul proiectului Achiziţie 
mijloace de transport public tramvaie. Deci avem nevoie de hotărârea de consiliu 
împreună cu caietul de sarcini pe care ni l-a trimis Ministerul Dezvoltării să ne spunem 
punctul de vedere, îl avem în lucru, cred că astăzi din punct de vedere tehnic RAT îşi dă 
părerea şi urmează ca până la sfârşitul săptămânii şi Direcţia Achiziţii să-şi dea părerea, 
achiziţia celor 17 tramvaie pe fonduri europene care licitaţie o va face Ministerul 
Dezvoltării pentru toate municipiile din ţară. Deci practic începe şi această achiziţie. Tot 
la nivelul achiziţiei de mijloace de transport pe axa 4.1 este la ora aceasta în verificare la 
Direcţia de Achiziţii caietul de sarcini pentru cele 30 de autobuze hibrid. Ce pot să vă 
spun că în spatele acestor lucruri au existat iar o grămadă de licitaţii şi de achiziţii: 
licitaţie pentru studiu de oportunitate, licitaţie pentru studiu de trafic, licitaţie pentru toate 
studiile în spate, până să înaintăm caietele de sarcini, au fost n licitaţii la fiecare. Acestea 
sunt procedurile. 

Mai aveţi în continuare un pachet de blocuri pentru că au fost avizate primele 18 
blocuri pe anvelopare. Sunt pachete de 4-4, 5-5. Noi avem 42 de blocuri, axa s-a închis 
ca termen, am obţinut de la Ministerul Dezvoltării luni redeschiderea axei pentru că 
fonduri au rămas pe această axă. Sunt oraşe din Regiunea SV Oltenia care nu au accesat 
niciun fel de bloc, nu au venit cu nicio anvelopare şi atunci o să continuăm până la 
concurenţa celor 42 de blocuri pe care le avem noi expertizate, dar am solicitat la 
Direcţia Proiecte Europene să continue şi specificat în mod special dacă putem să facem 
anveloparea termică a blocurilor dintre Mc Donalds şi Universitate. Sunt blocuri noi care 
permit anveloparea şi care ar fi artera principală a unui oraş, care ne-ar da o cu totul şi cu 
totul altă imagine. Blocurile cele vechi care curpind blocurile de la Institutul Pedagogic 
de la Facultatea de Mecanică şi până la Mc Donalds sunt blocuri vechi, blocuri construite 
pe alte standarde şi care nu pot să intre pe proiectele europene de anvelopare deoarece ar 
necesita expertiză la structura de rezistenţă şi consolidări pentru că vin din urmă pe 
standarde şi pe norme seismice vechi care nu mai corespund la această oră.   

Cea mai îmbucurătoare veste pot să v-o dau cu Parcul Nicolae Romanescu pe care l-
am suit deja în sistem, este încărcat în sistem, este depusă cererea de finanţare. Ştiţi bine 
că Parcul Romanescu a fost executat pe fonduri europene, o rămăşiţă din fondurile 
europene care mai rămăseseră la vremea respectivă, restul a fost finanţat din bugetul 
local. Este vorba de peste 11 milioane de euro valoarea proiectului din care 4 milioane au 
fost fonduri europene, iar restul 7 au fost bugetate de noi. Cererea de finanţare cuprinde 
în felul următor. Avem la ora aceasta adjudecată licitaţia pentru refacerea POT-ului, POT 
care pe proiectul iniţial nu a putut fi prins pentru că nu există din perioada de cinci ani de 
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la ultima intervenţie. Este adjudecată licitaţie, este atribuit contractul şi se lucrează la 
proiectarea podului la care trebuie toate avizele, monumente istorice, monumentele 
culturii ş.a.m.d., execuţia podului. Acest lucru ne-a permis nouă să demonstrăm că 
proiectul Parc Romanescu nu este finalizat în totalitate pentru că mai are această rămăşiţă 
de pod şi să redepunem pe axele noi totalitatea parcului. Asta ce înseamnă, că în totalitate 
proiectul ar fi de aproape 12 milioane de euro cuprinzând ce s-a făcut plus podul, să 
rambursăm suma pe care am primit-o pe vechiul proiect de la fonduri europene adică 
cele 4 milioane de euro şi să primim 12 milioane. Deci lucrurile acestea sunt în 
momentul de faţă pentru că a şi trecut de evaluarea ADR-ului, este în evaluare la 
minister, eu am discutat în permanenţă cu colegii mei de la proiecte europene punctele 
din acest proiect şi sunt şanse foarte mari în anul acesta să primim banii. Deci lucru cert 
că finanţarea se face anul acesta, deci ori se face, ori nu se face, nu se poate muta la anul. 
Deci avem toate şansele să primim cele 7 milioane în buget ceea ce ar fi o extrabugetare. 
Să-l vedem mai întâi şi după aceea să ne bucurăm. Nu vreau să vă reţin dar sunt foarte 
multe lucruri.  

Casa Rusănescu – ştiţi bine că am depus, casa actuală, Casa Căsătoriilor care ştiţi bine 
că este monument istoric pe axa monumentelor istorice, a fost avizată, a fost aprobată, a 
primit punctaj, intră în competiţie cu alte monumente istorice la ora aceasta pentru că 
sunt mai multe solicitări de proiecte pe monumente istorice decât sunt bani prevăzuţi. Să 
sperăm că avem şanse să câştigăm. Avem 75 de puncte acordate, nu am avut punctajul 
maxim la Casa Rusănescu datorită faptului că punctajul maxim l-au avut cele care au 
avut în momentul depunerii cererii de finanţare activităţi, muzee, culturale, turistice, 
Casa Rusănescu neavând această destinaţie, nu a avut punctajul maxim. Să sperăm că o 
prindem. 

Avem în sistemul electronic Spitalul Victor Babeş partea de reabilitare termică care 
avem toate şansele să prindem finanţarea. Avem cele două şcoli Eliade şi Ţiţeica care iar 
sunt în perioada de evaluare şi foarte foarte multe grădiniţe, cşoli, liceul Auto, liceul 
Industrie Alimentară. Nu le ştiu pe dinafară toate şcolile şi grădiniţele care sunt în 
diverse stadii de a fi introduse pe sistemul electronic de evaluare. Încă o dată spun, în 
spatele fiecărei de astfel de locaţii există o licitaţie sau există nişte proiecte. Ne 
confruntăm cu o problemă foarte complicată la ora aceasta, lipsa de proiectanţi atât pe 
parte de proiectare, cât şi pe parte de execuţie. Vreau să mă înţelegeţi că la fiecare 
aproape se repetă de două-trei ori licitaţia până se ofertează.  

Ieri am avut întâlnire cu proiectantul de la Stadionul de Atletism. Stadionul de 
Atletism la ora aceasta, în urma consultanţei date de consultantul german afiliat 
Federaţiei Internaţionale de Atletism, are un proiect care corespunde normelor din 
categoria 2A. Asta înseamnă că pe stadionul de atletism în forma în care este proiectat în 
momentul acesta poate să cuprindă inclusiv Campionatul European de Atletism. Este 
unicul în ţară, este printre puţinele în Europa. Se va prezenta până la sfârşitul lunii august 
proiectul, s-a promis că va fi depus proiectul, urmând ca în primele zile ale lunii 
septembrie să începem licitaţia de execuţie. Va fi o creştere a proiectării cu o sumă, nu 
pot să o spun la ora aceasta că nici proiectantul nu o avea calculată, tocmai pentru această 
categorie 1B pentru că stadionul cuprinde şi o pistă anexă la ora aceasta pentru încălzire. 
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Tot pe ordinea de zi aici sunt şi  instalaţiile de la bazinul de înot de la Liceul Carol. 
Mai mult decât atât pot să vă mai spun şi cu asta închei, faptul că am avut o discuţie în 
cursul zilei de ieri cu Direcţia Economică, cu Investiţiile şi vreau s-o aveţi în continuare 
şi dvs., d-na Nuţă, cu achiziţiile, toate solicitările care au fost făcute de către şcoli, de 
către spitale, la toate nivelele trebuie să fie bugetate în perioada următoare pentru că 
există riscul în ultima parte a anului să primim bani foarte mulţi atât pe chilibrare cât şi 
pe rambursare de fonduri şi ştiţi bine că Codul Fiscal la ora aceasta prevede că ceea ce nu 
este cheltuit în proporţie de 50% se pierde. Şi atunci, trebuie să fim pregătiţi să cheltuim 
tot şi achiziţiile trebuie realizate.  

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

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare bazin Colegiul Național Carol I-Instalații aferente bazin 
(instalații interioare, exterioare, centrală termică)”-scenariul 2, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei     - 1.788.443,63 lei  (inclusiv TVA) 

  din care construcţii+montaj (C+M)         - 869.890,00 lei (inclusiv TVA) 
  Durata de realizare              - 6 luni   
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Canalizare menajeră, strada Fermierului”. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mă bucur foarte mult că se face în sfârşit str. Fermierului pentru că şi acei locuitori 

fac parte din Craiova, şi ei plătesc taxe şi impozite şi ştim foarte bine ce străzi sunt, dar 
nu înţeleg cum poate să coste un SF 350 mii euro că bănuiesc că acesta nu este studiu de 
execuţie, este doar de fezabilitate. Să ne daţi şi nouă un răspuns. Vă mulţumesc.  

D-na Director Nuţă Maria: 
Nu este 350 mii este 35 mii, adică 350 milioane lei vechi. Ce vedeţi acolo 1.113.000 

sunt banii puşi pentru execuţie. Se face PT şi am prins bani şi de execuţie care rezultă din 
deviz. Indicatorii aprobaţi sunt 1.615.975 din care C+M este 1.219.797. Şi în investiţii 
am prins pe listă bani pentru PT şi bani pentru execuţie, scăzând celelalte avize. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Scrieţi clar că aşa se înţelege.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Canalizare   
menajeră strada Fermierului”, având următorii indicatori tehnico-economici: 
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Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 1.615.975,98 lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                        1.219.797,60 lei 
                       (inclusiv TVA)  
        Durata de realizare a investiţiei                                3 luni      

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei 

Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L5” 
finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea 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 proiectul (cererea de finantare) cu titlul „Creşterea Eficienţei Energetice 

în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a cererii de finanţare „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, în cuantum 
de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă - 3.562.937,58  
lei şi valoare totală neeligibilă - 349.786,57 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiei de 
proprietari nr.9 Lapus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea eligibila a proiectului, în 
cuantum de 1.774.961,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
CEERT L5”. 

Art.4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile, în cuantum 
de 808.579,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice. 

Art.5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum 
de 179.257,22 lei, reprezentând, dupa caz: 
I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
II.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice, 
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III.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât 
cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice; 

Art.6. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine 
Asociației de proprietari nr.9 Lapus si Asociației de proprietari nr.5 Lapus, este in 
conformitate cu Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile, art.6(2) din contractele: Asociației de proprietari nr.9 Lapus 
nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, 
nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi Asociaţiei de proprietari nr.5 Lapus 
nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru Bl.U9, potrivit 
caruia  sumele plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente 
contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru lucrările de creştere  a performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică,  
instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 
10 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică. 

Art.7. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului, precum si resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului in condiţiile rambursării  ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

Art.8.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 

  Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei 

Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT L4” 
finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea 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 proiectul (cererea de finantare) cu titlul „Creşterea Eficienţei Energetice 

în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L4” conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă valoarea totală a cererii de finanțare „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L4”, în cuantum 
de 3.586.226,58 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 3.403.251,99 
lei și valoare totală neeligibilă de 182.974,59 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiei de 
proprietari nr.5 Lăpus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibila a proiectului, în 
cuantum de 1.544.275,39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-
CEERT L4”. 

Art.4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum 
de 773.508,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice. 

Art.5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 
cuantum de 45.745,00 lei, reprezentând, dupa caz: 

    I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare  
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

    II.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice; 

    III.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât 
cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților și instituțiilor publice. 

Art. 6. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revine 
Asociaţiei de proprietari nr. 5 Lăpuş, este în conformitate cu capitolul IV – 
Mecanismul de recuperare a cheltuielilor elibibile şi neeligibile, art. 6 (2) din 
contractele nr. 133077/23.10.2017 pentru bl. O7, nr. 133073/23.10.2017 pentru bl. 
O8, nr. 133080/23.10.2017 pentru bl. O10, şi nr. 133117/23.10.2017 pentru bl. U7, 
potrivit căruia sumele plătite de către unitatea administrativ-teritorială aferente 
contribuţiei asociaţiei de proprietari pentru lucrările de creştere a perfromanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică, 
instituită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 344 din 
31.08.2017, în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni 
următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de 
reabilitare termică. 

Art.7. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului în condiţiile rambursării  ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 
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  Art.8.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova  să semneze contractul de 
finanțare și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 

  Art.9.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei 

Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT 
L4.1” finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea 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 proiectul (cererea de finantare) cu titlul „Creşterea Eficienţei Energetice 

în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L4.1”, conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a cererii de finanțare „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L4.1”, în cuantum 
de 4.106.130,82 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 3.961.309,68  
lei și valoare totală neeligibilă de 144.821,14 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova și Asociaţiilor de 
proprietari nr.5 Lapus și nr.7 Lapus, reprezentând contravaloarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.729.345,01 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova-CEERT L4.1”. 

Art.4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum 
de 910.959,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice. 

Art.5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum 
de 36.205,00 lei, reprezentând, dupa caz: 

    I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

    II. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice; 

    III. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât 
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cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice. 

Art.6. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine 
asociaţiilor de proprietari nr.5 lăpuȘ Și nr.7 lăpuȘ, este în conformitate cu capitolul 
iv-mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, art.6 (2) din 
contractele nr.133083/23.10.2017 pentru bl.o13, nr.133086/23.10.2017 pentru 
bl.o14, nr.133207/23.10.2017 pentru bl.u6a, şi nr.133208/23.10.2017 pentru 
bl.u6b, potrivit căruia- sumele plătite de către unitatea administrativ-teritorială 
aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru lucrările de creştere  a 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe vor fi recuperate prin taxa de 
reabilitare termică,  instituită conform hotărârii consiliului local al municipiului 
craiova nr.344 din 31.08.2017, în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 a 
celei de-a doua luni următoare încheierii procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor de reabilitare termică. 

Art.7. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova  să semneze contractul de 
finanțare și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei 

Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova-CEERT 
L5.1” finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea 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 proiectul (cererea de finantare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul 

clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”, conform anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a cererii de finanţare „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”, în cuantum 
de 4.309.783,69 lei, (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă - 4.090.680,53 
lei şi valoare totala neeligibila - 219.103,16 lei. 
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Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiilor de 
proprietari nr.9 Lapus si nr.12-S5 Lapus, reprezentând contravaloarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea 
eligibila a proiectului, în cuantum de 1.855.375,37 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – CEERT L5.1”. 

Art.4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum 
de 931.571,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice. 

Art.5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 
cuantum de 54.776,00 lei, reprezentând, dupa caz: 

    I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

    II.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice 

    III.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât 
cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice; 

Art.6. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine 
Asociaţiilor de proprietari nr.9 Lapus si nr.12-S5 Lapus, este in conformitate cu 
Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile art.6 
(2) din contractele: nr.133142/23.10.2017 pentru blocul S3, nr.133148/23.10.2017 
pentru blocul S4, nr.133124/23.10.2017 pentru blocul S5, nr.133190/23.10.2017 
pentru blocul S6, nr.133136/23.10.2017 pentru blocul 4, potrivit caruia - sumele 
plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente contribuţiei asociaţiei de 
proprietari, pentru lucrările de creştere  a performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică,  instituită conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 10 ani, cu 
începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică. 

  Art.7. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului, precum si resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului in condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

  Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 

Art.9.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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Direcţia Economico – Financiară 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 aprobarea participării municipiului Craiova în 

cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-
tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei şi a cheltuielilor legate de proiect. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Forma modificată, completarea la temei legal în preambul OUG 47/2018, iar la art. 4 

din proiect, la lungimea tramvaiului se vor spune aproximativ 25 m.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul în forma modificată. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă participarea unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, ca 
partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-
tramvaie”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. 

Art.2.  Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Craiova, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a 
proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”, conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 
publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Craiova,  în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de 
transport public-tramvaie,  în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 
transport public-tramvaie”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, în numele unității administrativ-teritoriale Municipiul 
Craiova, a unui număr de 17 tramvaie, cu lungimea de aproximativ 25 m. 

Art.5.  Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la 
finanţare şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale unității administrativ-
teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 
transport public-tramvaie”, în cuantum de 40.471.900,00 lei inclusiv TVA. 

Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a unității administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova, de 2%  din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor 
proprii din proiect, în cuantum de 809.438,00 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”. 
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Art.7. Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor 
aferente unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului 
„Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”. 

Art.8. Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe 
durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de 
transport public-tramvaie”, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor 
propuse şi a activităţilor complementare acestora. 

Art.9. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
investiţiilor aferente unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în 
cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”, în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene 
şi structurale de investiţii. 

Art.10. Se împuternicește Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova 
să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere prevăzute la art.2 și 3 
din prezenta hotărâre. 

Art.11.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico-Financiară și Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 

construirea a 6 locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Lăcrămioarei, nr.42. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a 6 locuințe, cu 

regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str.Lăcrămioarei, nr.42, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, este de 10 ani de la data aprobării. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
47. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în 

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu 
Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare 
selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul 
Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior 
si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, 
având următorii indicatori tehnico-economici: 
1. Valoarea totală (INV) a investiţiei (inclusiv TVA): 11.113,749 mii lei, 

respectiv 2.388,769 mii euro la cursul inforeuro al lunii aprilie, 1 euro= 4,6525 
lei; 
din care C+M (inclusiv TVA): 3.817,372 mii lei, respectiv 820,499 mii euro; 
 

2. Valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA): 9.344,075 mii lei, respectiv 
2.008,399 mii euro la cursul inforeuro al lunii aprilie, 1 euro=4,6525 lei; 
din care C+M (exclusiv TVA): 3.207,876 mii lei, respectiv 689,495 mii euro; 

3. Durata de realizare a investiţiei: 15 luni; 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): ACD 964,65 mp, INV 11,522 mii 

lei/mp, C+M 3,958 mii lei/mp. 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.435/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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49. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Am fost desemnat membru în consiliul de administraţie al Liceului Voltaire. Printr-o 

hotărâre a consiliului local s-a decis să se acorde un spaţiu Liceului Voltaire. Datorită 
ultimelor întâmplări, este o stare de stres în rândul profesorilor, părinţilor, elevilor. V-aş 
ruga să acceleraţi punerea în posesie a spaţiului pentru Liceul Voltaire, demararea 
lucrărilor de reparaţii care mai sunt şi pentru care ştiu că Consiliul Local a acordat bani, 
fiindcă cei de la Liceul Voltaire, eu nu pun în discuţie problemele care au existat între 
cele două licee, uneori depăşindu-se limitele şi poate şi de o parte, poate şi de cealaltă, nu 
are importanţă, dar acum la sfârşitul lui iulie suntem în situaţia în care Liceul Voltaire are 
un spaţiu acordat de Consiliul Local şi avizat, din câte ştiu, de Prefectură, deci totul este 
legal. Şi totuşi sunt tergiversări şi nu s-a ajuns ca cele două comisii ale celor două licee 
să se întâlnească şi să se facă transferul de spaţiu. Unii intârzuie. Aş vrea ca primăria să 
se implice mai mult, fiindcă teoretic mai sunt mai puţin de două luni până la începerea 
şcolii. Ce facem cu elevii dintr-un liceu? Eu nu discut problema celuilalt liceu, eu discut 
problema Voltaire, unde eu sunt membru în consiliul de administraţie. Vă rog frumos să 
facem ceva, să accelerăm rezolvarea acestei probleme. Vă mulţumesc.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să vă mulţumesc că aţi retras de pe ordinea de zi punctul 23. Ar trebui foarte 

clar să îi spuneţi d-lui director că nu poate să facă ce vrea el cu banii craiovenilor pentru 
că este director la o instituţie plătită din banii craiovenilor, din impozitele lor, nu poate el 
să ne pună pe noi să votăm ceva din urmă bună bunul plac. Aş vrea să vă rog froarte mult 
să luaţi o atitudine cu acest domn director Zamfir. 

Vreau să vă rog frumos – str. Păltiniş  de două luni de zile se lucrează la ea. Luni se 
împlinesc două luni de zile. Aş vrea numai să veniţi să vedeţi cum pleacă muncitorii ăia, 
eu fiind foarte aproape îi văd că nu fac nimic, doar 5 inşi se învârt, o iau de la capăt, iar 
mai fac. Tergiversează pur şi simplu, că eu am mai trecut chiar aşa cum este strada, spre 
biserică am mai luat-o. Vreau să vă rog foarte mult să-i grăbiţi să termină odată str. 
Păltiniş că nu facem acum proiectul autostrăzii Piteşti – Craiova. 

Vreau să vă rog frumos să mai aveţi grijă de nişte străzi pe care le zic la fiecare 
şedinţă: Verdi, Vulturi şi care mai sunt, să ajungă şi acolo, pe pietruitele acelea să se 
pună asfalt la acei locuitori care îşi rup maşinile şi sunt destul de centrale aceste străzi, 
aflate în spatele SIF-ului. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Am trei probleme. Fosta primărie din Cernele a fost renovată, dar stă închisă. Ce 

destinaţie va avea? De ce nu este folosită dacă tot a fost renovată. 
Aleea Tabacu este o străduţă scurtă situată în zona Obedeanu, neasfaltată şi 

necanalizată. La ploi mai mari trebuie să vină Compania de Apă să vidanjeze apa care 
inundă strada. Cu banii pentru vidanjare, cred că s-ar putea face canalizare acolo, de 20 
de ani de când este această situaţie. 

Semnalez existenţa unui mare focar de infecţie la fosta staţie de spălare a 
locomotivelor, foarte aproape de gară în zona Helco Helmat. Sunt gunoaie aruncate. Am 
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fost personal la faţa locului invitat de nişte persoane care folosesc acea zonă. Sunt 
gunoaie aruncate pe şina ferată, pe lângă, prin zona verde de foarte foarte mult timp. Sunt 
grămezi întregi. Am câteva poze, dacă este nevoie ne uităm pe poze, dacă putem să ne 
deplasăm până acolo, ar fi foarte bine. Mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Am o sesizare de la mi mulţi cetăţeni din Craioviţa, str. Alexandru Buia în zona 

blocului 146B. Au probleme cu toaletarea spaţiilor verzi, nu a mai trecut nimeni de ani 
de zile, acolo s-au făcut nişte investiţii, s-a investit în parcări şi este păcat, dacă tot s-au 
făcut nişte lucruri bune, sunt copaci pe acolo şi celor de la RAADPFL le pot da şi mai 
multe detalii, pot lăsa contactele. 

V-am rugat la şedinţa trecută că pe str. Banu Mărăcine lângă piaţa de la Gară, este un 
crater imens şi sunt mii de cetăţeni care trec cu maşina pe acolo zilnic şi ar fi cât de cât în 
regulă să se asfalteze acel crater. I-am şi arătat d-lui viceprimar. Nu este o groapă, este un 
crater imens. Mai este unul în zona fostului hipermarket Billa la Supeco acolo, pe str. 
Parcului. 

Mai am o ultimă rugăminte. Din partea conducerii Şcolii Gimnaziale nr. 29 Nicolae 
Romanescu din Valea Roşie, am participat la toate consiliile de administraţie şi acolo 
este nevoie de mai multe investiţii. În primul rând asfaltarea curţii interioare, şi, de 
asemenea au nevoie de nişte bani pentru reabilitarea unor ţevi de energie termică. Aş dori 
şi un răspuns în privinţa aceasta, dacă este în planul de investiţii al primăriei şi când se va 
face. Mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
La începutul lunii iulie am avut o întâlnire împreună cu colegii mei, consilierii PNL, 

cu cetăţenii de pe str. Dimitrie Bolintineanu. Rugămintea acestora ar fi să facem 
demersurile necesare pentru asfaltarea acestei străzi. Ne-am şi deplasat pe str. Dimitrie 
Bolintineanu şi arată foarte rău. Menţionez că strada se află în centrul Craiovei, nu la 
periferie. Este piatră de râu cu nisip. 

Un alt punct la care vreau să vă vorbesc, ar fi despre raportul de la comisia de 
sistematizare a circulaţiei. Am primit raportul aşa cum am cerut în şedinţa trecută 
reprezentantului consiliului local pe anii 2016 – 2017. Nu am primit raportul pe 2018. Aş 
vrea să-l întreb dacă a fost o eroare sau nu a avut loc nicio şedinţă a comisieide 
sistematizare a circulaţiei pe acest an. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Haideţi s-o luăm într-o ordine. D-lui Mănescu. Am înţeles, nu am fost la şedinţa 

consiliului local de luna trecută, am fost la şedinţa Adunării Generale a Primarilor 
Municipiilor din România în ziua respectivă şi am înţeles că a fost un adevărat tămbălău 
şi circ vis a vis de acest liceu Voltaire. Este cel mai greu lucru în administraţie, d-na 
Ungureanu, că lucraţi în mediul privat şi acesta este momentul în care eşti pus între două 
rele de care de nici una nu te consideri vinovat. Tu eşti la mijloc şi împarţi dreptatea şi 
oricum ai da-o este o tabără nemulţumită. Liceul Voltaire a fost înfiinţat de Universitatea 
din Craiova. Nu ne-au întrebat pe noi nici ca cetăţeni, nici ca primărie, nici ca nimic.  La 
un moment dat s-au trezit că nu aveau voie să-l înfiinţeze şi că nu trebuia să stea la ei şi 
ni l-au pus în braţe, iar noi de bună credinţă, având în vedere că, aşa cum spunea şi dl. 
Mănescu, în septembrie este acreditarea, ARACIP vine să îi acrediteze, am zis să le 
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asigurăm un spaţiu. Pentru un liceu, un spaţiu nu este atât de simplu să-i dăm noi un corp 
de clădire care a fost cămin de nefamilişti sau orice altceva. Trebuie să fie un spaţiu 
adecvat, cu laboratoare. Am încercat prima dată să-l identificăm noi. Vreau să vă spun că 
avem o relaţie foarte greoaie cu conducerile tuturor şcolilor în privinţa spaţiilor pentru că 
noi practic, cu administratorii unităţilor de învăţământ nu avem o formă la ora aceasta 
legală, un contract, ceea ce am cerut d-nei Secretar şi vă cer şi dvs. să punem cât de 
curând acest lucru şi să încheiem un contract şi între noi şi administratorii acestor unităţi 
de învăţământ pentru că administrează nu numai partea de învăţământ ci şi un patrimoniu 
întreg de care suntem noi răspunzători şi proprietari. Am încercat să identificăm spaţii şi 
am fost în nenumărate şcoli, am fost împreună cu Sorin Manda, cu Stelică Bărăgan. La 
şcoli peste tot am primit refuz că nu sunt spaţii. Am rugat Direcţia Patrimoniu să 
identifice spaţii excedentare. Nu a găsit. Pe unde a găsit, reticenţă ş.a.m.d. La un moment 
dat sub această presiune că noi, consiliul local, lăsăm Liceul Voltaire să se desfiinţeze, 
am solicitat în nenumărate rânduri şi Inspectoratului Şcolar să ni se dea o sotuaţie a 
spaţiilor excendetare pentru că ei sunt cei care ştiu organigrama şi ştatul de funcţionare al 
şcolilor. Am avut o discuţie, o întâlnire chiar aici la mine în birou cu Inspectoratul Şcolar 
în care ni s-a spus că la Liceul Odobleja datorită reducerii numărului de clase de la 85 la 
52 există spaţiu excedentar şi se pot muta licee şi pot folosi o mare parte din laboratoare, 
pentru că baza nu este a unui liceu, este a primăriei, pot s-o folosească în comun. Mai 
mult decât atât, ne-a explicat d-na inspector general că sunt anumite funcţii pe care şi 
Liceul Odobleja le poate ţine în continuare datorită cumulului de activităţi între  cele 
două licee, la ora aceasta pentru unele funcţii: secretariat, nu mai ţin minte exact care 
funcţii; liceul odobleja nemaiîntrunind numărul de elevi ca să poată să mai menţină acele 
funcţii în plată. Ne-am consultat cu conducerea Liceului Odobleja, a fost o comisie acolo 
împreună cu viceprimarul şi city managerul aşa cum v-am vorbit, Inspectoratul Şcolar, 
cu conducerea liceului, toată lumea a fost de acord ca să ne trezim că în ultimă instanţă o 
parte din profesori, sau majoritatea, nu contează cine, s-au revoltat. Motivul nu-l ştiu. 
Am înţeles că revolta pleacă de la faptul că ar pierde posturile, ar pierde serviciul. 
Inspectoratul Şcolar ne-a garantat că nu, dimpotrivă, într-o eventuală scădere a numărului 
de elevi în continuare cele două licee pot fuziona, cum a fost şi cu Şcoala nr. 23 şi 24 din 
Brazdă şi să-şi păstreze identitatea şi să nu ajungă sub un prag pentru că pe drumul pe 
care este Odobleja la ora aceasta poate să ajungă sub un prag şi intră în pericol. Şi atunci 
am văzut, exact cum vă spuneam, ca neutru, că asta este cea mai bună soluţie. Lucrurile 
au luat o întorsătură, cred că şi dvs. aveţi o vină pe acolo că i-aţi amplificat. Eu am 
încercat să-l înţeleg în primă fază. Ideea este că au încercat să ducă lucrurile într-o zonă 
foarte periculoasă şi ştiţi bine că acolo s-a derulat un proiect european. Proiectul 
european a privit o clădire care nu are nicio legătură cu spaţiile pe care le dăm noi la 
Voltaire şi în şedinţa de consiliu local le-am specificat faptul că nu va trebui să afecteze 
spaţiile amenajate pe proiect european. Au făcut o adresă la ADR în care spun ei că i-am 
pune noi în situaţia să modifice spaţiile respective. Vreau să vă spun că declaraţia cu 
neschimbarea destinaţiei dată la ADR este semnată de mine, motiv pentru care am dispus 
în cursul zilei de alaltăieri înfiinţarea unei comisii care trebuie să verifice la ora aceasta 
destinaţia clădirii amenajate pe proiect european pentru că nu acea clădire trebuie 
afectată, trebuie afectate sălile de clasă care s-au redus de la 85 la 52. Şi atunci trebuie să 
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vedem, nu cumva ceea ce se invocă sunt modificări care s-au făcut deja şi de care sunt 
răspunzători? Şi atunci răspunderea dacă au făcut vreo modificare din laborator în sală de 
clasă sau din sală de clasă în laborator, să-şi asume acel lucru. Asta va verifica comisia 
pentru că vreau să vă spun că la ultima verificare nu au lăsat reprezentanţii noştri să intre 
în clase, au fost clasele încuiate, au fost agresaţi verbal de către personal şi echipa care a 
fost acolo de la Proiecte Europene nu a putut să facă nicio verificare. Şi atunci să-şi 
asume răspunderea. Imediat după ce lămurim această problemă în ce stadiu sunt şi să 
înţeleagă foarte clar că trecerea de la Odobleja la Voltaire nu trebuie să afecteze cu un 
centimetru pătrat proiectul european. Din acel moment trecem la amenajări şi le facem 
rapid, oricum nu ne apucă începutul şcolii. 

D-na Ungureanu, la Filarmonică este aceeaşi problemă pe care v-am spus-o şi în 
partea cealaltă. Eu am prins şi perioada aceea când îi ţineam partea şi d-lui Ungureanu, 
am prins şi perioada în care îi ţineam partea şi d-lui Teodor Costin acum vreo douăzeci şi 
ceva de ani. În permanenţă la Filarmonică a fost o stare din asta. Problema este să ai 
capacitatea să stai în picioare şi să nu crezi nici pe unii nici pe alţii. Nu am nimic nici cu 
unii, nici cu alţii. Ba dimpotrivă, o parte din doamnele care vă informează pe dvs. şi mie 
mi-au fost colege şi sunt mai aproape sufleteşte decât actualul manager. Dar în momentul 
când îi semnezi unuia un contract de manageriat, nu pot după aceea să-i spun: fă aia, fă 
aia, fă aia. Să şi le facă. Răspunde când se face evaluarea. În privinţa materialului, într-
adevăr dvs. aţi sesizat foarte bine. Ideea  în sine este clară, neavând consilier juridic 
acolo, compartiment juridic, trebuie să-şi ia un angajator. Felul în care au întocmit 
materialul, aţi avut dreptate, din acest motiv a fost retras. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Ştiţi de ce nu au jurist, că aveau jurist.  Au dat-o afară, au ameninţat-o, aşa că, să fim 

serioşi. Acolo este stat în stat. Dvs. nu vreţi să luaţi măsură cu nici unul dintre ei. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Ce să-i fac eu? Să iau eu Filarmonica, să o conduc eu. Până una alta, din punct de 

vedere al actului artistic îşi face datoria. Gabi Zamfir este managerul Filarmonicii în 
urma unui concurs. La concursul ăla, mai sunt unii care ne-au făcut plângeri penale pe la 
cei din comisie că l-am favorizat pe Gabi. Hai să fim serioşi. Asta este. Iar eşti pus între 
două rele. Alegi pe cea mai puţin rea. 

Str. Păltiniş – aş vrea ca operatorul care va fi adjudecat, care câştigă licitaţia de aici 
încolo pe încă 4 ani să se mişte aşa cum s-a mişcat firma Delta. Nu îi plâng eu acum pe 
firma Delta că nu mai sunt şi că n-o să mai fie, dar vreau să vă spun un lucru. Chiar s-au 
mişcat în toţi ăştia 8 ani bine. Iar str. Păltiniş este, după părerea mea, una dintre cele mai 
reuşite din punct de vedere calitativ făcute de ei. Am şi făcut efortul de a o închide în 
totalitate şi este prima stradă pe care o văd eu făcută de ei care ridicările la nivel ale 
geigerelor au fost făcute dinainte şi când vin cu ultimul strat, se finalizează, în care s-au 
schimbat sau se vor schimba copacii, toate uscăturile ălea de pomi care cădeau la orice 
ploaie şi era un risc pentru toate maşinile că acolo sunt parcate şi pe stânga şi pe dreapta 
şi va fi o stradă excepţională. Eu am promisiuni, am avut ieri discuţii cu Marian 
Gehncioiu şi cu şeful de lucrări de aici din Craiova, care mi.au promis că la sfârşitul 
săptămânii viitoare se iese de pe Păltiniş. Asta este promisiunea lor. Acum dacă m-au 
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minţit ei pe mine, mergem împreună şi îi luăm şi noi de urechi. Dau pe la dvs. să 
mâncăm un fursec şi mergem la ei.  

La Primăria Cernele se fac locuinţe sociale. O să fac o analiză şi vă dăm un răspuns. 
Este la d-na Pîrvu, să vină cu un răspuns. 

Aleea Tabacu, zona Obedeanu este neasfaltată şi necanalizată. Acum vreau să vă spun 
un lucru. Când am făcut noi acordul cadru cu cele 87 străzi fără asfalt, am început în felul 
următor. Au fost 140 de străzi care eu când am venit în primărie, erau scoase, nu ştiu de 
către cine. Din momentul acela am făcut adrese de 4-5 ori la Distrigaz, la CEZ, la Apă, 
Canal, peste tot să-şi ia măsuri că acele străzi urmează să intre în reabilitare. Asta fiind 
acum vreo patru ani. Vreau să vă spun că şi acum sunt străzi din acelea 87 care nu au 
canalizare şi apă. Vine Compania de Apă  şi discutăm şi spune că nu a finalizat 
masterplanul de apă şi de canalizare. Faptul că noi ne-am mişcat mai repede decât 
Compania de Apă, faptul că noi am reuşit să terminăm acest acord cadru cu proiectare, 
cu studii, cu licitaţie, cu tot, înaintea Companiei de Apă inclusiv cu cele 87, vom fi în 
anumite situaţii. De asta aâi văzut pe str. Fermierului am venit cu canalizarea care s-o ia 
înaintea asfaltului, să nu ne trezim că asfaltăm fără să facem canalizarea, dar sunt şi 
situaţii unde strada respectivă este prinsă la noi în acordul cadru de investiţii străzi, dar 
este prinsă şi în masterplanul lor şi atunci noi nu mai putem s-o scoatem de acolo, s-o 
canalizăm noi.Oricum vreau să facem o verificare punctuală pe Aleea Tabacu. În 
celelalte de care spuneţi dvs., pe str. Vulturi, Verdi, ne-am plimbat în toată zona aceea 
pentru că ei finalizează zona Toporaşi acum cu asfaltatul, şi sunt străzi paralele, 
perpendiculare, şi le-am notat toate la d-na Nuţă. Ştiţi că noi, tot la solicitările dvs., ale 
consilierilor, am mai făcut un pachet care deja este în licitaţie pentru proiectare şi o să 
facem un pachet cu toate. Le-am şi notat. Pentru că este aberant pentru câteva străzi să nu 
închizi un cartier cu totul. Verificaţi-le pe toate din zona respectivă de acolo. 

Dl. Florescu – zona de la Helco Helmat. Dl. Mateescu dacă este aici, verificaţi zona 
aceasta, din spate de la staţia de spălare. Înţeleg de la dl. Bărăgan că s-a mai verificat. 
Spune dl. Bărăgan că este a CFR. Le daţi somaţie şi să-i şi amendăm dacă nu curăţă 
acolo. 

Craioviţa, Aleea Alexandru Buia, bl. 146B. Este vorba de spaţiul verde. D-na Filip, 
verificaţi. 

La Banu Mărăcine este asfalt sau piatră cubică? Dacă este asfalt, hai să-i facem nişte 
reparaţii până când intrăm cu acordul celălalt să o facem definitiv. La fel în zona Billa, 
zice dl. Câplea, pe str. Parcului. Amândouă sunt pe reparaţii. 

Şcoala nr. 29 Valea Roşie, asfaltarea curţilor, toate şcolile cer, ştiind că se apropie de 
sfârşit contractul acesta, nu am mai zis să facem. Oricum ultima sumă de 4 milioane lei, 
ultimul subsecvent a fost oprit special la firma Delta pentru gropi şi prombe şi tot ce 
apar, pentru că vine operatorul nou şi va spune că nu repară gropile pe care le-a lăsat ăla 
şi atunci am lăsat ultimii bani să-şi rezolve gropile, adică când pleacă să lase totul corect. 
De asta am oprit şcolile. Pe acordul cadru nou o să reluăm tot ce înseamnă şcoli şi o să-l 
rog pe dl. Bărăgan împreună cu dvs. să facem un clasament al lor pentru că am avut 
situaţii unde am văzut după aceea, anul trecut s-a întâmplat, unde o şcoală a avut o 
suprafaţă asfaltată, care nu exagerez, dar cred că mulţumeam trei-patru şcoli.  

La Şcoala nr. 29 ne cer nişte bani pentru instalaţii. Verificaţi să fie prinşi. 
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Str. Dimitrie Bolintineanu, de ce s-a blocat. Noi am făcut reparaţii străzi acord cadru. 
Investiţii străzi acord cadru. La investiţii străzi am prins străzile cu pământ şi am zis ca 
cei care nu au văzut asfalt niciodată că aşa a fost dorinţa, iar la reparaţii, noi când am 
început reparaţiile, reparam străzile cu asfalt, străzile cu piatră cubică, scoteam piatra 
cubică, străzile cu piatră de râu, scoteam piatra de râu. A venit la un moment dat ISC 
anul trecut şi a zis că reparaţii sunt numai acelea unde schimbi asfaltul cu asfaltul. Şi ne-a 
pus în cap cu chestia asta, pentru că cei care au piatră cubică nu intră nici colo, nici colo. 
Noi tot încercăm să rezolvăm. Eu pe unde mă duc pe la Bucureşti, pe la Ministerul 
Dezvoltării, tot întreb de chestia asta. Dacă repar o baie şi schimb faianţa asta înseamnă 
că este investiţie? Schimbi pe cea veche cu cea nouă. E tot reparaţie. Tot ce este 
investiţie este reparaţie de construcţie, tot ce înseamnă autorizaţie de construcţie, 
înseamnă taxă. Tot ce este reparaţie, nu este autorizaţie de construcţie, nu ia ISC taxă. Şi 
atunci ne-au forţat această zonă în care străzile cu piatră să nu ne permită să le realizăm 
pe reparaţii. Încercăm să o rezolvăm. 

Raportul comisiei de sistematizare, îl rog pe dl. Manda să pregătească raportul pentru 
data viitoare.Vă mulţumesc. Vacanţă plăcută! 

 
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.07.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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