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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.08.2018 

 
 
 
 
 
        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 24, 2 consilieri sunt absenţi (dl. 
Bărăgan şi dl. Costin), iar dl. consilier Sirop întârzie. Sunt întrunite condiţiile de 
legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările.  
        Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele 
adoptate în şedinţa ordinară din data de 26.07.2018 şi şedinţa extraordinară din data de 
14.08.2018. S-au adoptat 50 de hotărâri. Au la această dată 11 control de tutelă exercitat. 
De asemenea, vă supun aprobării procesele-verbale ale celor două şedinţe enunţate. 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. 3273/23.08.2018, 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 30.08.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în perioada septembrie-noiembrie 2018. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al R.A.T. SRL, pe anul 2018. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a 
cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 
sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a 
administratorului R.A.T. SRL. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile 
din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general local, pentru anul 2018, conform Legii nr.350/2005. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului 
de iluminat public din municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 

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

15. 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 Fundaţia Creştină „Ethos”. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana. 

19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C.Santemednew S.R.L., reprezentată legal prin 
medic titular dr.Ţepuş Dumitru-Cristian. 

20. 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. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument reprezentând 
bustul eroului albanez Skanderbeg pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în cart.Rovine. 

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

25. Întrebări şi interpelări. 
 

Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul „Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu 
(Casa Căsătoriilor)”;  

2. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitărilor formulate de Clubul Sportiv 
FC Ştiinţa Malu Mare, Asociaţia Sportivă Jiul Podari, A.C.S.Metropolitan Işalniţa, 
A.C.S.Orăşenesc Filiaşi şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova, cu privire la utilizarea 
Complexului Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal;     
 
 

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

 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în perioada septembrie-noiembrie 2018. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al R.A.T. SRL, pe anul 2018. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a 
cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 
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sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a 
administratorului R.A.T. SRL. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile 
din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general local, pentru anul 2018, conform Legii nr.350/2005. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului 
de iluminat public din municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 

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

15. 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 Fundaţia Creştină „Ethos”. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana. 

19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C.Santemednew S.R.L., reprezentată legal prin 
medic titular dr.Ţepuş Dumitru-Cristian. 

20. 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. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument reprezentând 
bustul eroului albanez Skanderbeg pe terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în cart.Rovine. 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul „Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu 
(Casa Căsătoriilor)”;  

26.  Proiect de hotărâre privind respingerea solicitărilor formulate de Clubul Sportiv 
FC Ştiinţa Malu Mare, Asociaţia Sportivă Jiul Podari, A.C.S.Metropolitan Işalniţa, 
A.C.S.Orăşenesc Filiaşi şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova, cu privire la utilizarea 
Complexului Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal;     

27. Întrebări şi interpelări. 
 
 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada septembrie-noiembrie 
2018. 
Dl. Consilier Local Marius Mihai: 
În propun pe colegul Silviu Ionuţ Dumitrache ca şi preşedinte de şedinţă pentru 

următoarele trei luni.  
Dl. Consilier Local Florescu: 
Pentru următoarele trei luni propun preşedinte de şedinţă pe doamna consilier 

Adriana Ungureanu. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Aş vrea să întreb din nou cadrul legal pentru acest proiect de hotărâre. Eu sunt 

inginer, nu sunt jurist, însă în Legea 215 scrie negru pe alb: la prima şedinţă de 
constituire se poate numi pe o perioadă de trei luni un preşedinte. De ce continuaţi acest 
lucru de aproximativ un an de zile doar pentru a numi preşedinţi de şedinţă de la Partidul 
Social Democrat având în vedere că aveţi majoritatea. În Legea 215 scrie: la prima 
şedinţă se poate numi pentru trei luni. Nu este prima şedinţă. Explicaţi-mi şi mie, vă rog 
frumos, cadrul legal.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Textul legal nu este interpretat în sensul în care spuneţi dvs., textul legal, este un 

preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni în art. 35, iar în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al dumneavoastră, care dezvoltă prevederile Legii 215, se spune 
clar că se alege câte un preşedinte de şedinţă pentru fiecare trei luni. Anterior, practica 
autorităţii a fost aceea aprobată de dvs. prin vot să alegem la fiecare şedinţă, în ordine 
alfabetică conduceun consilier. Deci în momentul de faţă textul spune pe cel mult trei 
luni,  regulamentul dvs. spune pe cel mult trei luni să aveţi un preşedinte. Conform 
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prevederilor legale, votul este deschis, deşi este cu privire la persoane, deci vom supune 
la vot prima propunere. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot prima propunere – dl. Silviu Ionuţ Dumitrache. Cine este pentru? 

Votat cu 19 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
Supun la vot a doua propunere – d-na Adriana Ungureanu. Cine este pentru? Votat 

cu 4 voturi pentru, 19 voturi împotrivă. Nu întruneşte cvorumul pentru adoptare.  
Pentru următoarea perioadă s-a votat ca preşedinte de şedinţă dl. Silviu Ionuţ  

Dumitrache. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 
perioada septembrie-noiembrie 2018, dl. Silviu Ionuţ DUMITRACHE. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
abţineri.  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli 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 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 proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
în anul 2018, rectificate, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2018. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Poliţiei Locale a 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 de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) mtotal venituri  - 27.231,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 27.010,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
221,00 mii lei); 

b) total cheltuieli – 27.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 27.010,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
221.00 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.37/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
      Sunt prezenţi în sală 25 de consilieri, prezentându-se la lucrările şedinţei şi dl. 
consilier local Sirop Flavius care anunţase că întârzie. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct de pe ordinea de zi este vorba despre o aprobare a rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL. Am studiat 
documentul şi am constatat acolo că rectificările sunt făcute aproape exclusiv în scopul 
de a se da bani pentru nişte studii de fezabilitate şi pentru un sistem de supraveghere, 
adică nimic concret şi nimic vizibil în scopul îmbunătăţirii imaginii şi a activităţii din 
târgurile şi pieţele Craiovei. Am trecut chiar astăzi, înainte să vin la această şedinţă, prin 
Piaţa Centrală. Vă invit pe toţi, pe dl. primar, pe d-nii viceprimari, pe dl. administrator 
public şi toţi consilierii care doresc, după această şedinţă să ne deplasăm, este foarte 
aproape, până în Piaţa Centrală şi să vedem starea de curăţenie, de ordine şi de disciplină 
care există sau ar trebui să existe în Piaţa Centrală. La acest punct de pe ordinea de zi 
noi, consilierii Partidului Naţional Liberal, ne vom abţine. Mulţumim. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Sunt de aceeaşi părere ca şi colegul meu. Este o rectificare destul de ciudată având 

în vedere că, deşi se doresc a se monta camere de luat vederi, ştim cu toţii că au avut loc 
furturi şi spargeri în Târgul de Săptămână, însă noi ne gândim la un lucru extrem de 
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simplu şi anume refacerea gardului la acest târg. În acest gard sunt foarte multe spărturi, 
gardul stă să cadă, comercianţii se tem nu numai de spargeri şi de furturi, ci se tem şi de 
mână criminală care poate să dea foc sau ştiţi că există foarte multe suspiciuni. Deci un 
gospodar ar trebui să-şi facă prima dată gardul. Înţeleg că gardul s-ar putea să aparţină 
RAT-ului. Nu am văzut nici la punctul următor în rectificarea RAT-ului prinşi bani 
pentru refacerea acestui gard, deci este un lucru elementar şi simplu, dacă dorim într-
adevăr să prevenim infracţionalitatea, trebuie să refacem gardul în primul rând. 

Şi în al doilea rând, nu am văzut în această rectificare de buget nimic cu privire la 
acoperirea acelor standuri din Târgul de săptămână, având în vedere că mai sunt câteva 
zeci de zile şi poate să ningă, să plouă. Adică nu ne gândim de niciun fel la comercianţii 
şi la clienţii acestui târg. Noi ne vom abţine la acest punct. Mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vreau să vă spun faptul că în perioada minivacanţei de Sfânta Maria, m-am întâlnit 

cu comercianţii din târg, cred că au fost douăzeci şi ceva de reprezentanţi ai 
comercianţilor din târg, împreună cu city managerul Sorin Manda şi cu Alin Mărăcine. 
Am preluat toate doleanţele lor. Exista un plan de modernizare a târgului de mai mult 
timp, care planul respectiv trebuia să primească şi viza de la ISU pentru a începe execuţia 
a tot ce este acolo pentru că, să lămurim un lucru, la ora asta târgul are aviz ISU pentru 
ceea ce este, adică fără amenajări, fără alte construcţii. În momentul în care discutăm de 
construcţii, deja trebuie plecat din capul locului cu un proiect avizat de ISU. Deci la ora 
asta nu mai vreau să mai povestesc istoria. La ora aceasta, dl. city manager Sorin Manda 
a preluat problema transferului de proprietate şi lămuriri în totalitate, până la sfârşitul 
lunii a proprietăţii între RAT şi SC Pieţe, iar SC Pieţe are termen până la sfârşitul 
săptămânii viitoare de a aduce forma finală a proiectului cu care să meargă la ISU pentru 
avizare. Ei au prezentat deja câteva proiecte, câteva forme de proiect atât cu platforme 
acoperite, cât şi cu fluxuri şi cu împărţirea comercianţilor pe sectoare, dar indiferent pe 
varianta pe care se va merge, va trebui să plece de la un aviz pe care îl ia de la ISU. 
Prima urgenţă care s-a stabilit acolo, după ce se rezolvă problema de către dl. Sorin 
Manda cu proprietăţile între cele două instituţii, va fi exact cum aţi zis şi dvs., cum au 
solicitat şi comercianţii, problema gardurilor, problema iluminatului şi camerele vin ca o 
solicitare a comercianţilor. Deci nu este un moft al SC Pieţe ci este efectiv solicitarea lor 
pentru siguranţă, mai ales că sunt câteva probleme care trebuie foarte clar lăm,urite. 
Faptul că acolo rămâne marfă peste noapte, nu este o obligaţie a SC Pieţe Târguri să 
păzească acea marfă pentru că în mod normal, târgul este un spaţiu comercial în care se 
vine şi se pleacă, nu rămân depozite, nu rămân mărfuri, nu rămân alte lucruri, dar pentru 
siguranţa a tot ceea ce se întâmplă acolo, camerele video şi supravegherea prin cameră a 
tot ce se întâmplă în perioada de noapte, este un lucru bine-venit. Deci aşteptăm de la SC 
Pieţe proiectul, pentru a trece la investiţii. Este posibil ca, la un moment dat, în funcţie de 
valoarea care va ieşi la acest proiect, să fim obligaţi să preluăm noi aceste investiţii de la 
târg ca să urgentăm lucrurile. Am şi propus la întâlnirea pe care am avut-o, şi în 
continuare dl. Mărăcine, aştept de la voi propunerea pe care nu am primit-o până acum, 
ziua în care să mergem să vedem şi târgul din Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea s-a realizat un 
târg de săptămână foarte bine dotat însă trebuie să ţinem cont de un lucru. Orice 
amenajare superioară ieşim din zona târgului, discutăm de altceva. Dar noi vorbim acum 
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de un minim de amenajări pe care ne-am angajat că le vom face şi trebuie să le facem cât 
mai repede. Mulţumesc. 

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

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 19 voturi pentru şi 6 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Având în vedere că discutăm despre rectificarea de buget la RAT, nu am fost 

mulţumit de răspuns. Înţeleg că gardul deteriorat de la târgul municipal nu cred că are 
nevoie de autorizaţie ISU. Am înţeles ca dl. administrator public să elucideze dacă 
aparţine RAT-ului sau SC Pieţe şi Târguri. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Aparţine clar RAT-ului şi trebuie trecut în proprietatea primăriei sau în 

administrarea pieţelor ca să poată să-l repare. Cineva ca să poată să-l repare, trebuie să-l 
preia.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Acest lucru este de durată şi ne aşteptam ca RAT-ul în această rectificare de buget, 

să repare acest gard, dacă ţinem la comercinaţi, dacă ţinem la tot ce înseamnă acest târg 
municipal. Dacă dăm dovadă că suntem gospodari, trebuie să ne facem un gard, în primul 
rând. Nu ţine de ISU. Durează acest proces de care vorbiţi dvs., până se dă la piaţă, până 
se preia. Deocamdată gardul este deteriorat, foarte multe spărturi şi arată şi urât. În 
consecinţă, această rectificare de buget a RAT-ului nu dă dovadă de o mână de gospodar 
şi ne vom abţine la acest punct. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 
2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.46/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

6. 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 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum 
şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998. 

        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  categoriile de servicii sociale, precum şi  cheltuielile eligibile pentru 

subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi admnistrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii 
nr.34/1998, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 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 aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului 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 şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
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 organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2018, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 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 componenţei comisiei de evaluare a 
administratorului R.A.T. SRL. 
Dl. administrator public Sorin Manda: 
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Trebuie făcută propunere pentru numele persoanei care va completa comisia de 
evaluare a administratorului de la RAT SRL. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Propun pe dl. Marius Mihai. 
S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărararea 

buletinelor de vot, s-a dat citire rezultatului votului. 
D-na Consilier Local Predescu: 
În momentul exercitării votului, au fost 24 de consilieri în sală, ulterior a mai venit 

cineva. Oricum, fiind prezenţi în momentul repartizării buletinului de vot 24 de 
consilieri, deci 24 de buletine de vot, 3 buletine au fost anulate. Din cele 24 de voturi 
valabil exprimate, 24 sunt pentru, condiţie în care comisia propune validarea. 

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

Art.1. Se aprobă înlocuirea dlui. Stelian Bărăgan, membru în comisia de evaluare a  
administratorului R.A.T. SRL, cu dl. Mihai Marius, consilier local. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.62/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane,  R.A.T. SRL, dl. Stelian 
Bărăgan şi persoana desemnată la art.1 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 Regulamentului pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări 
nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general local, pentru anul 2018, conform Legii 
nr.350/2005. 

         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 pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 

privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului 
municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, 
pentru anul 2018, conform Legii nr.350/2005, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a 
serviciului de iluminat public 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 Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din 

Municipiul Craiova, 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 Servicii Publice 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 criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 

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

locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.34/21.07.2016. 

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

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

14. 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 Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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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. 
 
 

15. 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 Fundaţia Creştină „Ethos”. 

         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 Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu 
data de 01.09.2018, conform actului adiţional prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2014.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Fundaţia Creştină 
„Ethos” 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 inventarului bunurilor care aparţin 
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: 
1. se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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3. trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public al 
municipiului Craiova a bunului identificat în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

4. se anulează poziţia cu privire la bunul identificat 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 şi 
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 şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 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 şi 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. 
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18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ioana Luiza Adriana, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana. 

         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 încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi dr.Ioana Luiza-Adriana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr. Ioana Luiza–Adriana, având ca obiect exploatarea 
spaţiului situat în Podari, str. Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter, în suprafaţă de 
60,04 mp., până la finalizarea procedurii de vânzare, dar nu mai mult de 1 an, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2. Chiria va fi stabilită prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dr.Ioana Luiza-Adriana 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 încheierea unui contract de închiriere între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Santemednew S.R.L., 
reprezentată legal prin medic titular dr.Ţepuş Dumitru-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 încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.Santemednew S.R.L., reprezentată legal prin dr.Ţepuş Dumitru-
Cristian, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în cadrul Dispensarului 
Medical din municipiul Craiova, str.Horia, nr.5, în suprafaţă de 30,61 mp., până 
la finalizarea procedurii de vânzare, dar nu mai mult de 1 an, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2. Chiria va fi stabilită prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
inchiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Santemednew 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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20. 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 terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 58 mp., situat în Piaţa Centrală, identificat în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate în vederea închirierii terenului 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 terenului 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 şi 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 terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat 
al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

         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, până la data de 31.08.2024, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică obiectul contractelor de închiriere 
identificate la poz.5 şi poz.6 din anexa la prezenta hotărâre,  după cum urmează: 
 a) poz.5 – S.C. EUROLIV COM S.R.L.- se majorează suprafaţa terenului 
închiriat de la 32,0 mp, la 36,0 mp; 
 b) poz.6 – S.C. IOCADA COM S.R.L.– se diminuează  suprafaţa de teren 
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închiriată de la 40,0 mp, la 28,65 mp; 
 Art.3. Chiria pentru terenurile ocupate este stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr. 485/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pentru anul 2018, urmând a fi actualizată anual conform hotârârilor de 
consiliu adoptate în acest sens. 

 Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere identificate la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe, 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova. 

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

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

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument 
reprezentând bustul eroului albanez Skanderbeg pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart.Rovine. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct este vorba despre amplasarea unui monument reprezentând bustul 

eroului albanez Skanderbeg în Craiova. Vreau să spun încă de la început. Noi, consilierii 
Partidului Naţional Liberal, vom vota pentru acest punct, pentru amplasarea acestui 
monument în Craiova, însă vreau să-i amintesc d-lui primar faptul că noi, consilierii 
PNL, am făcut un proiect prin care am solicitat amplasarea unui bust al Reginei Maria în 
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Craiova şi al lui I.C. Brătianu şi până la acest moment au trecut 6 luni şi nu s-a întâmplat 
nimic. Îl rog pe dl. primar să reanalizeze propunerea noastră. 

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

Art.1. Se aprobă amplasarea unui monument reprezentând bustul eroului albanez Gjergj 
Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 6 mp, din zona verde-Cartier Rovine, parc, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Realizarea şi amplasarea monumentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
va face pe cheltuiala exclusivă a Asociaţiei Liga Albanezilor din România 
(ALAR), cu respectarea condiţiilor legale privind autorizarea executării 
construcţiilor. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Asociaţia Liga Albanezilor 
din România (ALAR) 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 atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate 
în ţesutul urban al municipiului Craiova. 

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

  Art.1. Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în ţesutul urban al 
municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul „Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”;  

        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 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”,  în 
vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – 
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Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR /2017/5/5.1/SUERD/1. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Căsătoriilor), în cuantum de 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aproba contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.262.030,98 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”, pentru implementarea 
proiectului in condiţii optime, se vor asigura din bugetul de venituri si cheltuieli 
al municipiului Craiova. 

   Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.  

  Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Craiova. 

  Art.7. 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. 
 
 

26.  Proiect de hotărâre privind respingerea solicitărilor formulate de Clubul 
Sportiv FC Ştiinţa Malu Mare, Asociaţia Sportivă Jiul Podari, 
A.C.S.Metropolitan Işalniţa, A.C.S.Orăşenesc Filiaşi şi Clubul Sportiv Şcolar 
Craiova, cu privire la utilizarea Complexului Sportiv Craiova – Stadion De 
Fotbal;     
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Nu ştiu cine a avut ideea acestui circ pe care îl creaţi cu introducerea acestui punct 

pe ordinea de zi, dar efectul este căderea în ridicol. L asfârşitul lunii iunie, începutul lunii 
iulie, 4 echipe din judeţ s-au luat de mână două câte două şi în două zile s-au prezentat 
pentru a închiria Stadionul „Ion Oblemenco” pentru campionatul ce urmează să se 
desfăşoare. Las la o parte că cel puţin una dintre ele are o bază sportivă frumoasă, este 
adevărat, cu mai puţine locuri decât Oblemenco, dar sigur cu un gazon mai bun, iar alta 
are atâtea datorii, nu şi-a plătit nici banii pentru arbitri, încât s-ar putea să fie retrasă din 
campionatul diviziei a patra. Mi se pare ciudat. Eu cred că cererile acestea au fost făcute 
cu scopul de a fi respinse, iar dacă noi le aprobăm şi eu susţin să le aprobăm, mâine vă 
garantez că vor fi retrase şi credeţi-mă că am verificat şi ştiu ce vorbesc. Cred că 
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introducerea acestui punct pe ordinea de zi serveşte altor scopuri. Refuzul de a disputa 
partidele alte echipe decât CSU din cauza situaţiei gazonului este una, este ok, suntem de 
acord să nu permitem oricui să joace pe Ion Oblemenco, dar asta nu rezolvă problema 
gazonului, cum susţineţi dvs. Problema gazonului este o problemă de competenţă 
profesională şi managerială, iar asta cam lipseşte în clădirea în care ne găsim noi acum.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Introducerea pe ordinea de zi a cererilor acestor asociaţii, sunt cereri motivate 

întrucât competenţa cu privire la administrarea domeniului public şi privat al unităţii 
administrativ teritoriale este a consiliului local. Am motivat acest lucru şi la prima cerere 
pe care am avut-o acum câteva luni de zile. Aceasta este condiţia de legalitate pentru care 
se introduce în şedinţă de consiliu cu motivarea prevăzută de lege prin raport a 
executivului. Este procedură prevăzută de lege. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Eu m-am referit la cei care au creat aceste situaţii. Dvs. n-aveaţi ce să faceţi, 

trebuia. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu ştiu dacă toţi aţi fost la meci să vedeţi meciul cu Leipzig, nu ştiu dacă aţi fost şi 

la meciul cu Concordia ca să vedem cum zboară nisipul de pe teren şi cred că putem să le 
aprobăm acestor echipe să joace întrucât terenul este asemănător, îşi pot permite să 
alerge, să dea brazdele la o parte. Mai joacă şi pe plajă un fotbal de plajă. Putem să le 
aprobăm. Noi vom fi de acord să joace aceste echipe pe stadionul Ion Oblemenco că 
poate aşa schimbăm şi noi gazonul şi facem ceva. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Întrebarea mea era dacă reprezentanţii acestor echipe sunt prezenţi în sală pentru 

că la comisii nu i-am văzut. Adică în mod normal când se strâng, aşa cum a spus şi dl. 
Mănescu în două zile toate cluburile şi vin şi fac o cerere, presupun că vin şi la comisie 
să susţină.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Prezenţa la comisii este solicitată de către preşedintele de comisie pentru a fi 

invitaţi, potrivit regulamentului. Nu i-am invitat la comisii întrucât, potrivit 
regulamentului dvs., dvs. solicitaţi prezenţa în sală sau în comisii. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Curiozitatea mea, pe lângă ce a spus dl. Mănescu cum s-au strâns în două zile toate 

aceste echipe, era de ce aceste echipe vor să joace pe un gazon mai prost decât islazul lor 
comunal din comună, dar nefiind în sală să-mi răspundă, noi suntem pentru, pentru toate 
evenimentele fotbalistice, deci vom vota împotriva respingerii. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Acum trei luni de zile am avut pe ordinea de zi o cerere asemănătoare de aprobare 

a disputării meciurilor unei alte echipe. Atunci unul din motivele invocate pentru 
respingerea acelei solicitări a fost tocmai faptul că se lucrează lucrări de întreţinere la 
gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco şi am primit asigurări din partea dvs., a 
executivului, că la începutul noului an competiţional stadionul se va prezenta în condiţii 
mai bune. Şi ce am constatat cu toţii că şi la începutul anului competiţional stadionul se 
prezintă în aceeaşi situaţie deplorabilă. Acum să înţelegem că acela a fost doar un tertip, 
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doar un motiv invocat pentru a respinge acea cerere? Cine se face responsabil de această 
situaţie? De ce în trei luni de zile nu s-a reuşit aducerea gazonului la un nivel acceptabil, 
la un nivel pe care să se poată desfăşura în bune condiţii un meci de fotbal. 

Aş dori să primim şi noi, fiindcă am mai făcut această solicitare, dar nu am primit 
răspunsul, care sunt cheltuielile cu întreţinerea acestui stadion şi care sunt veniturile 
încasate de pe urma exploatării stadionului şi am dori răspuns scris. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Colegii mei au ridicat fel de fel de probleme pertinente, dar cumva nu au pus 

punctul pe i pe acest subiect şi aş vrea să trag eu concluzia unde m-a dus pe mine gândul 
cu aceste cereri. Eu cred că executivul a vrut să-şi justifice acţiunea de respingere a 
solicitării clubului FCU Craiova din liga unde desfăşura barajul şi pentru a dovedi că nu 
este părtinitor, a făcut nişte demersuri încât să mai primească nişte solicitări, prea mare 
coincidenţa de date, de o săptămână aglomerată în care cinci echipe s-au hotărât să facă 
solicitarea asta, aţi zis daţi-le şi lor câte o solicitare, vă respingem şi pe voi şi atunci 
părem echidistanţi, iată, şi echipele PSD-ului şi echipele nu ştiu cărui patron, sunt 
respinse toate pe bandă pentru că avem nişte reguli şi trebuie să le respectăm. Mă amuză 
demersul, l-am înţeles în integralitatea lui, poate  vor să justifice şi din punct de vedere 
legal anumite decizii de a nu încasa bani în numele municipalităţii. Trecând peste, 
problema cu care rămânem este problema gazonului. După cum aţi văzut, până şi 
jucătorii ne iau în băşcălie, sau pe dvs., ca executiv, nu cred că pe noi ca şi consilieri 
locali că noi vă batem la cap de foarte mult timp, dar cu toţii cred că am văzut cadrul 
acela cu jucătorii de la Craiova care atuncă o brazdă de gazon foarte dezamăgit de 
calitatea lui, a făcut înconjurul presei naţionale şi nu pot decât să-mi amintesc cu 
amărăciune, cum spunea şi colegul Câplea, că eram tot în sala aceasta şi vă solicitam să 
luaţi măsuri şi ne tot povesteaţi că dacă se odihneşte gazonul două săptămâni, la meciul 
de baraj care până la urmă nici nu s-a mai desfăşurat, o să fie pe roze şi o să se desfăşoare 
senzaţional în acest an. Voiam să vă zic că problema asta cu gazonul rămâne, nu s-a 
rezolvat sub nicio formă şi voiam să zic că dl. primar a luat hora înainte şi a criticat în 
presă, a cerut nişte lămuriri, nişte chestiuni pentru că ştia că o să-l chestionăm noi pe 
subiectul acesta şi atunci a dat puţin din coate, dar problema rămâne. Când o rezolvăm? 

D-na Consilier Local Predescu: 
Cred că problema nu ne priveşte doar pe noi. Din presă am aflat că ieri în cadrul 

antrenamentului desfăşurat pe Naţional Arena, un sportiv de la o echipă străină care 
urmează să se confrunte astăzi cu FCSB a suferit un accident în cadrul antrenamentului. 
Ori problema este cred că mult mai complexă şi nu ţine de noi, de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. Aşa că să nu mutăm responsabilitatea acolo unde ea nu se află. 
Noi suntem puşi acum doar să luăm o măsură pentru a conserva ce mai putem conserva, 
să nu facem un rău şi mai mare. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu v-aş ruga să depăşiţi puţin nivelul de a veni cu hârtii scrise de la partid şi a face 

tot felul de discuţii pe aici numai ca să politizăm ceea ce avem de făcut. Eu v-am atras 
atenţia acestui lucru şi vă spun faptul că cred că aţi început să vă convingeţi că sunt 
foarte foarte preocupat de administrare şi mai puţin de jocurile politice. Şi ceea ce faceţi 
dvs. acum nu este decât să duceţi în zona politicului o discuţie care ea chiar are o 
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încărcătură şi o responsabilitate. La fel cred că v-am demonstrat în nenumărate rânduri că 
sunt un om care ştiu cu foarte foarte mare atenţie să respect tot ceea ce este legal. Vă mai 
spun şi v-aş ruga să fiţi foarte atenţi la ceea ce spun pentru că este a nu ştiu câta oară 
când o spun, se pare că ori nu înţelegeţi, ori nu sunteţi atenţi. Problema gazonului nu este 
în braţele Primăriei Craiova şi a Consiliului Local, iar eu ştiu să vă apăr pe dvs., pe toţi şi 
inclusiv personalul din primărie. Primăria Craiova a luat în administrare acest gazon 
după meciul din Supercupă. Dacă gazonul era cumva distrus de primărie şi dacă cumva 
primăria sau consiliul local era vinovat de distrugerea acestui gazon, însemna că în 
perioada asta care a trecut mai puţin de o lună de la meciul din Supercupă şi mai apoi 
meciul cu Leipzig, să fi făcut ceva, să fi turnat acid sulfuric pe gazon ca să-l distrugă. 
Ceea ce v-am spus eu în conferinţele de presă şi vă spun încă o dată, este că gazonul a 
avut probleme de la primul meci şi la bază sunt toate filmările, pentru că aproape toate 
meciurile de pe stadionul Oblemenco au fost televizate, iar comentariile au fost făcute 
după fiecare meci în sens negativ asupra gazonului. A prelua responsabiliotatea şi a-mi 
reproşa dvs. mie, cum spunea dl. Mănescu că incompetenţa este în clădirea asta, este o 
chestie de lipsă de bun simţ pentru că această responsabilitate vine de vreo trei săptămâni 
la Primăria Craiova. De ce spun lucrul acesta? De la recepţionarea stadionului, de la 
primul meci din 10 noiembrie 2017 şi până după meciul  de Supercupă, mentenanţa 
gazonului a fost responsabilitatea constructorului prin intermediul CNI-ului. Contractul 
de execuţie al stadionului este şi a fost între CNI şi constructor. Lider de asociere 
societatea CON-A. Toate garanţiile la toate obiectivele din acel stadion sunt date în 
contractul dintre CNI şi CON-A şi sunt pe durata a 5 ani pentru tot obiectivul. Nu există 
în contractul de garanţie o defalcare analitică pe obiective în sensul că anumite lucruri au 
o garanţie mai mare şi altele una mai mică. În aceste considerente şi în aceste condiţii, 
spuneţi-mi dvs. ca şi oameni care aţi manageriat ceva în viaţă, începând de la o firmă, o 
activitate publică sau propria familie, în condiţiile în care ai garanţia acelui lucru, te 
apuci tu să intervii? În momentul când cumperi o maşină şi ştii că acea maşină are 
service-ul la service-urile pe care le dă în cartea tehnică, te duci să faci reparaţii cu 
garanţie la altă firmă, ca să pierzi garanţia?  

Deci noi suntem în această situaţie. În momentul în care am văzut ce se întâmplă 
cu gazonul, şi gazonul, să fim serioşi, după perioada de pauză, după perioada în care 
constructorul şi-a luat angajamentul, noi n-aveam cum să ne angajăm, cum spunea dl. 
Sirop, că nu ne ocupam noi de gazon, deci constructorul şi-a luat angajamentul că în 
perioada de repaus se va reface, motiv pentru care nu am lăsat să se joace pe acea 
suprafaţă de joc, la primul meci cu Leipzig, înainte de meci gazonul arăta foarte bine. În 
toată această perioadă a existat şi un observator UEFA care a verificat gazonul şi care şi-
a dat verdictul că gazonul arată foarte bine. Problema este şi a fost în permanenţă, cum 
arată gazonul după meci şi ce s-a întâmplat la următorul meci. Rezistenţa gazonului. De 
aceea noi suntem în situaţia în care am început aceste cercetări şi vreau să vă spun că la 
ora aceasta avem dată la achiziţii şi cred că deja este în procedură o achiziţie pentru o 
expertizare a gazonului din punct de vedere al sănătăţii plantei, pentru că expertizele pe 
care le-a făcut constructorul la gazon, au fost expertize făcute de observatorul UEFA care 
în general verifică stabilitatea gazonului pentru siguranţa şi sănătatea jucătorilor, aşa cum 
spunea şi d-na consilier Bianca Predescu. Pe noi ne interesează sănătatea plantei, ne 
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interesează adâncimea rădăcinii, ne interesează toate celelalte probleme legate de felul în 
care a evoluat gazonul în toată această perioadă de când a fost montat şi până a intrat în 
proprietatea primăriei. Mai mult decât atât, am început verificări şi am constatat lucruri 
care nu ţin neapărat de gazon, ci ţin de pânza freatică de sub stratul de drenaj, pânză 
freatică care la rândul ei care prin proiect şi prin execuţia constructorului, ar trebui să fie 
captată şi vă aduceţi aminte că atunci când am făcut eu intervenţia, am constatat că una 
din pompele care trebuia să evacueze apa din bazinele de retenţie a pânzei freatice, nu a 
funcţionat şi nu a funcţionat niciodată, nu că a fost oprită, cum a apărut prin presă, de un 
nu-ştiu-cine necunoscător, că a apăsat pe buton.  N-a funcţionat niciodată. Asta ce 
înseamnă, că umiditatea gazonului este foarte mare şi nu datorată felului în care este 
udat, ci datorată pânzei freatice. Stratul de drenaj, instalaţia de drenaj pe care o are 
gazonul făcută, este instalaţia care absoarbe apa din precipitaţii sau dintr-un exces de 
udare. Acea instalaţie este drenată şi dusă într-un cămin din care apa este captată şi 
evacuată  mai departe în instalaţiile de canalizare.  Pompele de la acel cămin au fost 
schimbate de către primărie, tocmai în sensul de a fi de foarte mare capacitate, de foarte 
mare putere pentru a permite drenajului să funcţioneze la capacitate maximă. Problema 
este că întreţinerea gazonului este realizată pe baza unor senzori de umiditate, de 
temperatură, mai mulţi factori  care sunt montaţi în pământ, senzori a căror informaţie, 
este captată de un server care este, dacă nu mă înşel eu, montat undeva în Olanda şi pe 
baza acelor parametri se întreţine gazonul. Orice abatere de la acei parametri înseamnă 
nerespectarea condiţiilor şi ieşirea din garanţie. Primăria Craiova nu a avut decât o 
singură obligaţie, să respecte cu stricteţe ce spune calculatorul. Altfel, conform cărţii 
tehnice, pierzi garanţia. De aici încolo responsabilitatea a ceea ce este acolo, este în 
continuare a constructorului. De asta am spus să-şi verifice şi sunt ultimele adrese făcute 
şi alaltăieri, şi ieri, şi astăzi, să-şi verifice încă o dată instalaţiile pe care le are montate în 
gazon, pentru că stratul de pânză freatică face obiectul altor instalaţii care captează pânza 
freatică şi care o elimină. Unul din senzorii de umiditate arăta zilele trecute o umiditate 
de 100%  în condiţiile în care nu plouase şi nu se udase gazonul de câteva zile, el fiind 
introdus la o distanţă de câţiva centimetri buni, 20-30 de centimetri de sol. Asta ce 
însemna, că pânza freatică urcă până la nivelul gazonului. Sunt probleme tehnice. Dacă 
dvs. consideraţi că este cazul să ne amestecăm noi în aceste probleme şi să preluăm noi 
schimbarea gazonului şi să renunţăm la garanţie şi la tot, eu îl schimb la noapte, dar 
vreau acceptul dvs. că ne asumăm noi acest lucru. Altfel, v-aş ruga foarte mult să citiţi 
contractul, este public contractul pe care îl are CNI, clauzele şi să vedeţi dacă noi putem 
să ne asumăm acest lucru. Altfel, să înţelegeţi foarte clar că problemele gazonului nu 
sunt legate de felul în care îl administrează la ora aceasta Regia de Fond Locativ, pentru 
că are două săptămâni şi ceva de când îl administrează şi nu face altceva decât să 
respecte cartea tehnică. Asta este problema gazonului. Dacă consideraţi că aveţi idei, 
accept orice idee. Am făcut apel pe lângă experţii pe care i-am cooptat şi i-am căutat şi i-
am solicitat să facă această expertiză care  înseamnă să vadă rădăcina plantei, adâncimea 
la care a pătruns, sănătatea solului, aciditatea solului, straturile de drenaj, de nisip, 
granulaţie şi tot ceea ce este acolo, dacă sunt în condiţii sănătoase. Am făcut apel şi la 
specialişti pe care îi avem de la Facultatea de Agronomie, de la serele de la Craiova, 
specialişti care ştiu să studieze sănătatea plantelor şi care să ne dea indicaţii. Din punct 
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de vedere financiar, încă o dată vă spun, atâta timp cât este garanţie, trebuie să-şi asume 
constructorul prin CNI.  

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

Art.1. Se resping cererile nr.101716/26.06.2018 a Clubului Sportiv FC Ştiinţa Malu 
Mare, nr.102140/26.06.2018 a Asociaţiei Sportive Jiul Podari, nr. 
103212/28.06.2018 a  A.C.S.Metropolitan Işalniţa, nr.103628/28.06.2018 a 
A.C.S. Orăşenesc Filiaşi şi nr.105656/02.07.2018 a Clubului Sportiv Şcolar 
Craiova, cu privire la folosirea  Complexului Sportiv Craiova - Stadion  de  
Fotbal,  situat în municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, nr. 38. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv FC Ştiinţa 
Malu Mare, Asociaţia Sportivă Jiul Podari, A.C.S.Metropolitan Işalniţa, 
A.C.S.Orăşenesc Filiaşi şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu). 
 
 

27. Întrebări şi interpelări. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
În primul rând, cred că vom pune gazon artificial la stadionul Ion Oblemenco şi 

scăpăm, nu mai este nimeni supărat. Cred că este cel mai bine.  
Dacă tot rămânem în domeniul sportului, săptămâna trecută, şi încă acum două 

săptămâni, echipele de volei masculin şi feminin ale României, au susţinut meciuri în 
Sala Polivalentă. Vreau să vă întreb când punem aerul condiţionat, aşa căldură nu am 
întâlnit niciodată. Bieţii sportivi erau desfiguraţi. Erau deschise toate uşile de la cele 
patru ieşiri ca să se facă cât de cât curent. Cred că nu putem sta de trei ani că Serviciul 
Investiţii am înţeles, nu are timp să cumpere un aer condiţionat de trei ani. Întrebaţi-i ce 
au rezolvat astăzi. O ţinem aşa, ne batem joc de tot.  

Spuneţi-ne şi nouă cu Liceul Voltaire şi Odobleja ce s-a mai întâmplat, dacă s-au 
liniştit lucrurile şi s-a intrat în forţă ca să câştige acel liceu, parcă era proprietatea lor de 
acasă, şi a unora şi a altora.  

Ce măsuri s-au luat contra directorului Zamfir Gabriel? Dacă i-aţi trimis să aibă 
avizul controlului psihiatric şi tot ceea ce a făcut, declaraţiile pe care le-a făcut acest 
domn, care nu are conştiinţă, răspopit, ce vreţi dvs. să-i zicem acum. Cerem demisia 
acestui om pentru că a iritat foarte mulţi craioveni şi şi-a bătut joc prin afirmaţiile lui 
inclusiv de consilierii locali ai municipiului Craiova. Îmi pare rău că nu s-au sesizat şi 
colegii noştri de la PSD, dar chiar aşa o afirmaţie din partea unui manager este de 
neconceput. 

Mai am încă o problemă, spuneţi-mi şi mie dacă tot din două în două luni 
candidează pentru manager la Opera din Bucureşti şi are un alt proiect dl. Zamfir, alt 
răspopit care conduce o instituţie subordonată Primăriei Craiova, spuneţi-ne şi nouă ce 
mai caută la Opera din Craiova cu un buget de cinci milioane şapte sute mii de euro să-şi 
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bată joc de el. Adică el toată ziua candidează la Opera din Bucureşti şi noi îl ţinem 
director. Eu cred că este o mare jignire adusă şi dvs, Primăriei, şi nouă, consilierilor 
pentru această atitudine a acestui domn.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
În ceea ce-l priveşte pe acest domn Zamfir, îmi este greu să cred că nu găsiţi în 

contractul de management ceva ca să putem să-l demitem că înţeleg că demisie nu-şi dă. 
Aşa că v-aş ruga să-mi daţi mie acel contract de management să-l citesc şi eu mult mai 
atent să-l vedem dacă prin faptele pe care dânsul le-a făcut, putem să-l demitem. 

În ceea ce priveşte gazonul, am înţeles din explicaţiile dvs. că noi l-am luat oarecum 
deja stricat. Înţeleg că nu l-am făcut noi, înţeleg că l-a făcut CNI. Nu înţeleg ce treabă 
avem noi cu constructorul. Noi avem preluare de la Compania Naţională de Investiţii, 
deci nu vreau să mai aducem constructorul în discuţie. Noi cu Compania Naţională de 
Investiţii, cei care au supervizat aceste lucrări, trebuie să avem discuţii. Deci înţeleg că 
nu este vina noastră, este vina Companiei Naţionale de Investiţii, care este în subordinea 
doamnei Dăncilă, deci ei sunt de vină, sau până la urmă n-am înţeles cine este de vină. 
Cineva trebuie să fie vinovat. Doresc în scris un raport foarte clar cu privire la 
dezinsecţie, mai exact la problema ţânţarilor,  deci raport cu contractul cu firma 
respectivă, procesele-verbale întocmite între firma respectivă şi primărie de fiecare dată 
când au făcut, ce substanţă au utilizat, când au dat, cum au dat, deci cât se poate de 
repede şi de clar. Este o problemă care macină toţi craiovenii, cu care ne-am confruntat 
de foarte mulţi ani şi am suspiciunile mele. Doresc toate procesele-verbale în care s-au 
făcut. Bănuiesc că firma vine în prezenţa reprezentanţilor, dă cu anumite substanţe, la 
anumite ore, vrem să avem toate aceste detalii pentru că este inadmisibil ceea ce se 
întâmplă. Pe lângă gunoaie, pe lângă miros neplăcut, avem şi problema ţânţarilor, este 
dezastruos. 

O ultimă problemă. Înţeleg că nu putem discuta despre proiecte complexe, îneleg că 
nu putem nici măcar să facem un gard, dar vă rog frumos, ajutaţi-mă şi pe mine să nu 
mai îmi bată obrazul lumea pe stradă şi reparaţi ceasul de la Primărie. Dacă gardul nu 
putem, ceasul putem să-l reparăm? Până la urmă primăria şi consiliul local dau ora 
exactă. Credeţi-mă că am zece sau douăzeci de întrebări de la cetăţeni care ne spun: bă, 
dar voi acolo, care daţi ora exactă, nu sunteţi în stare să reparaţi un ceas? Dacă gardul am 
înţeles, că este greu de făcut un gard, ceasul nu înţeleg. Vă rog frumos ca în termen de o 
săptămână să rezolvăm problema acestui ceas care aruncă o pată de ruşine pe obrazul 
nostru. Mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
În urmă cu două luni, deci în şedinţa de consiliu local din luna iunie 2018, am făcut 

o interpelare şi am solicitat un răspuns scris privind spectacolul Filarmonicii Oltenia din 
data de 5 mai 2018 intitulat Maria Tănase Simfonic cu costuri de aproximativ 65 mii 
euro. Au trecut două luni şi nu am primit niciun fel de răspuns, nici scris, nici vorbit şi de 
niciun fel. Vă rog să verificaţi dacă primăria a solicitat Filarmonicii să dea răspuns şi dl. 
director de la Filarmonică nu a răspuns şi automat răspunsul nu a ajuns la mine, 
înseamnă că dl. director nu respectă nici măcar Primăria Craiova şi atunci ar fi un 
argument să fie demis. Vă rog să verificaţi acest lucru şi aştept în continuare răspunsul 
scris la interpelările mele, nu reiau, sunt vreo 10 întrebări, 8 întrebări mai precis. 
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La platformele de gunoi erau acele îngrădiri metalice. Au fost tăiate cu sudură, 
desfiinţate acum 6 luni în ideea că se vor face platforme îngropate şi aşa mai departe. 
Hârtiile zboară libere prin cartier. Vă rog să ne spuneţi care este situaţia în acest moment, 
ce se întâmplă cu acele platforme îngropate, se mai fac, nu se mai fac. 

A treia problemă – reiau de fapt. Pe Rocadă, dar nu numai pe Rocadă, în aproape tot 
oraşul, pe stâlpii diverselor instituţii, sunt tot felul de afişe lipite. Asta cu „săpăm puţuri” 
este ceva de groază. Cred că sunt mii prin Craiova. Trebuie făcut ceva. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Eu vreau să readuc în atenţie nişte proiecte depuse de PNL de mai mult timp. Unul 

dintre ele a fost Aleea Personalităţilor. Cred că au trecut doi ani de atunci şi încă nu s-a 
pus cazmaua acolo pentru prima dată, nu s-a săpat, nu s-a demarat nimic, deşi se anunţa 
că o să se pună în practică acest proiect.  

Un alt proiect a fost menţionat şi de dl. consilier Florescu, colegul nostru, bustul 
Brătienilor în anul centenarului a fost solicitat întemeiat cu proiect de hotărâre şi tot zace 
pe undeva prin sertare. Am vrea să îl reactivăm, adică să vă reamintim despre acest 
proiect.  

Poziţia publică exprimată de doamna Adriana Ungureanu şi de dl. marian Vasile 
este poziţia PNL-ului întru totul legată de dl. Zamfir şi obligatoria lui demisie pentru că 
nu este un limbaj care poate fi cultivat sau poate fi tolerat în administraţia locală 
craioveană. 

A patra interpelare, dacă tot a întrebat colega despre Odobleja, eu sunt mai la curent 
cu situaţia de acolo, acum câteva zile s-a intrat cu poliţia, a fost din nou scandal, a fost 
din nou presă şi a reflectat cumva evenimentele nefericite de acolo. Din păcate, când 
semeni vânt, culegi furtună. A ieşit un fiasco total. Eu sunt chiar curios cum o să 
funcţioneze aceste două entităţi, dacă aşa s-a pornit cu stângul. Insist că s-ar fi putut găsi 
o altă soluţie  şi în al doisprezecelea ceas, vă invit să ne mai gândim şi poate găsim altă 
soluţie pentru Voltaire. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Aşa cum am solicitat şi eu şi colegii mei în nenumărate rânduri, am dori să primim 

mai repede răspunsurile la interpelări. Primim de multe ori nişte răspunsuri superficiale 
cu câteva zile înainte de şedinţa următoare a consiliului local. De ce durează atât de mult 
până primim răspunsurile? Înţelegem că există anumite speţe unde se poate întârzia, dar 
la absolut toate interpelările noastre, primim răspunsurile cu câteva zile înainte de şedinţa 
următoare a consiliului local.  

Revin cu solicitarea de la punctul anterior, aş dori şi eu o situaţie clară a veniturilor 
şi a cheltuielilor rezultate din exploatarea stadionului Ion Oblemenco de la momentul 
inaugurării şi până acum.  

A treia solicitare, la fel ca şi colegul Marian Vasile, aşteptăm raportul privind 
măsurile luate pentru combaterea invaziei de ţânţari. Sunt foarte multe solicitări. Oamenii 
sunt exasperaţi de această problemă. Vă mulţumesc. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Eu vreau doar să informez colegii din cadrul consiliului local cu privire la Opera 

Română. Sunt membru al consiliului de administraţie. Am constata nemijlocit că nu doar 
prin şedinţele organizate, ci şi prin întreaga activitate curentă, managerul acestei instituţii 
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nu a periclitat în niciun moment buna activitate a instituţiei, cu atât mai mult cu cât toţi 
ştim că în luna iulie, în Craiova, la parc, Opera Română din Craiova a susţinut un 
spectacol care a fost apreciat pe plan naţional, Tosca. Faptul că este angajat într-un 
concurs pentru postul de manager la Opera Naţională din Bucureşti, faptul că a primit cel 
mai mare punctaj la proiectul de management, iar pentru interviu, felul subiectiv în care a 
fost evaluată prezenţa celor doi competitori la proba interviu, s-a şi admis contestaţia şi 
întregul concurs va fi reluat pentru că notarea a fost subiectivă. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu mai vorbiţi de omul acesta, care este un penibil. Ce caută aici dacă el vrea la 

Bucureşti? Nu-l mai apăraţi. 
D-na Consilier Local Predescu: 
Eu am stat liniştiută şi v-am ascultat. Vorbesc doar despre lucruri obiective care pot 

fi citite de pe documente. Nu are nicio legătură că a dat de trei ori concurs.  
Dl. Preşedinte: 
D-na Ungureanu, respectaţi cuvântul. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mai bine nu mai vorbeşte. De răspopitul ăla să nu mai vorbească. Infractori, 

impostori, ce vreţi să fie. 
D-na Consilier Local Predescu: 
Eu, ca mambru al consiliului de administraţie, am obligaţia să informez consiliul 

despre activitatea desfăşurată şi atât am făcut. Sunteţi deosebit de subiectivă. Poziţia mea 
a fost eminamente obiectivă. Nu mai insinuaţi şi păstraţi-vă calmul. Activitatea acestei 
instituţii nu este în niciun fel prejudiciată.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Foarte scurt. Am uitat. Am câteva sesizări de la cetăţeni cu privire la o casă lăsată în 

paragină chiar peste drum de florile de la Schmit. Aş dori să întrebăm Poliţia Locală dacă 
s-a luat vreo măsură, dacă se cunoaşte situaţia. Ies copacii pe stradă din ziduri. Aş ruga 
Poliţia Locală să ne spună dacă a luat vreo măsură sau dacă va lua vreo măsură.  

Dl. Trifan – reprezentantul pensionarilor: 
Nu văd nicio propunere pentru pensionarii Craiovei. Nu există club. Nu vreţi să 

faceţi Ziua Pensionarilor pe 1 octombrie. Datorită nouă sunteţi aici. Nu se poate. 
Municipiul Craiova să nu aibă club şi să nu facă Ziua internaţională a pensionarilor. 
Târgu Jiu alocă 125 de mii pentru această zi. La noi nu se discută deloc de ea. Înseamnă 
că vă încurcăm. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Il rog pe dl. Mateescu să verifice. 
Dacă transformaţi sala de şedinţă, d-na Ungureanu, într-o sală de circ, eu mă ridic şi 

mplec şi vă dau răspunsurile scris. Jandarmii îi chemi tu, poate ai nevoie, eu nu am 
nevoie de jandarmi. 

Dl. Trifan, clubul pensionarilor, i-am atras atenţia d-lui Gâlea şi este aici de faţă, să-
şi ceară singur demisia dacă clubul nu îl amenajează până la sfârşitul lunii septembrie. 

În privinţa Zilei Pensionarilor, este doamna Marina Andronache aici de faţă, i-am 
cerut alaltăieri diminuarea bugetului de la Departamentul Imagine pe modelul de la 
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Târgu Jiu şi propunerea de a  da suma respectivă prin rectificare de buget, către Direcţia 
de Asistenţă Socială pentru organizarea acestei zile. 

D-na Ungureanu, referitor la aerul condiţionat de la Sala Polivalentă, vreau să vă 
spun că este o problemă identică cu gazonul în sensul că acolo a fost preluat cu un aer 
condiţionat care s-a defectat după câtva timp. Am solicitat şi solicit şi acum public la 
Direcţia Patrimoniu şi la administratorul Sălii Polivalente să dea drumul odată la licitaţia 
de achiziţie la care au încercat-o şi a fost ţinută de vreo câteva ori în sensul de a repara 
ceea ce este acolo. Din punctul meu de vedere, ceea ce este acolo nu mai poate fi reparat 
şi trebuie înlocuit. Dar în aceeaşi măsură le solicit public la ora aceasta să se îndrepte 
împotriva firmei care a asigurat mentenanţa. Sper să avem aerele condiţionate până la 
primul meci internaţional.  

La Odobleja şi la Voltaire, ştiţi foarte bine evoluţia, ştiţi foarte bine că a fost 
înfiinţat Liceul Voltaire prin ordin al Ministrului Învăţământului în 2015, ştiţi foarte bine 
că la un moment dat Universitatea a constatat că nu are dreptul să menţină acest liceu. În 
2016-2017 a fost introdus în reţeaua şcolară. În 2017 la sfârşitul anului ni s-a cerut nouă 
să găsim un spaţiu pentru acest liceu. Am format o comisie din care a făcut parte şi 
viceprimarul Bărăgan şi city managerul Sorin Manda, Direcţia Patrimoniu. Au luat-o din 
şcoală în şcoală, din liceu în liceu. Este foarte greu de depistat în cadrul unei şcoli care 
sunt spaţiile excedentare pentru că directorul care are în administrare spaţiile respective 
niciodată nu pune la dispoziţia funcţionarilor din primărie realitatea. Ori felul în care se 
desfăşoară activitatea de învăţământ, nu poate fi evaluată de către funcţionari din 
primărie indiferent de ce funcţii au. În sensul acesta am cerut Inspectoratului Şcolar Dolj 
în 31.05.2018 printr-o adresă specială să ne spună spaţiile disponibile unde poate fi locat 
Liceul Voltaire şi am primit adresa din 18.06.2018 anterioară şedinţei de consiliu în care 
ni s-a indicat faptul că Liceul Odobleja  a avut o reducere a numărului de clase. Am şi 
aici, pentru că ieri am ţinut o conferinţă de presă în acest sens şi mi-au rămas hârtiile, 
deci adresa Inspectoratului Şcolar unde faţă de 80 de clase şi 2103 elevi s-a redus 
efectivul la 57 de clase şi 1451 elevi şi există spaţii excedentare la Liceul Odobleja. S-a 
format o comisie, din comisie a făcut parte un reprezentant al primăriei ca şi proprietar al 
acestor spaţii, pentru că spaţiile, în contradicţie cu toate obiecţiunile pe care le face 
Liceul Odobleja, spaţiile sunt ale primăriei. Consiliul Local Craiova este proprietarul 
acestor spaţii. Ei nu sunt decât chiriaşi în aceste spaţii şi administratori. Deci a pune 
problema în ce calitate s-a deplasat o comisie, a pune problema ce căuta reprezentantul 
primăriei în aceste sedii, este o aberaţie. Este proprietar. Părerea mea este că în 
permanenţă cineva a indus în eroare profesorii de la Odobleja, spunându-le şi inducându-
le faptul că îşi vor pierde catedrele, li se va diminua numărul de ore sau vor fi desfiinţaţi 
sub o formă sau alta. Avem asigurarea Inspectoratului Şcolar că aici nu este vorba nici de 
o absorbţie, nici de o comasare, nici de o altă formă, ci fiecare liceu va funcţiona 
independent şi în mod constant pe aceeaşi schemă pe care a avut-o înainte de a se reloca 
în curtea Liceului Odobleja. Deci Liceul Odobleja trebuie să înţeleagă foarte clar, ei ca 
structură şcolară nu sunt proprietarii acelor spaţii, iar prin aducerea Liceului Voltaire în 
acea incintă, Inspectoratul Şcolar a garantat funcţionarea în bune condiţii a celor două 
licee fără să se afecteze organigramele uneia sau alteia. Din acest moment s-a trecut la 
hotărârea de consiliu şi la raportul care s-a făcut pentru hotărârea de consiliu. Hotărârea 
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de consiliu a primit viza de legalitate a prefecturii şi credeţi-mă că au verificat-o pe toate 
părţile dacă este legală sau nu şi de ao lună şi ceva s-a încercat punerea în posesie a 
Liceului Voltaire în spaţiul respectiv. De fiecare dată când comisia s-a deplasat acolo şi 
au solicitat şi o comisie de la Liceul Voltaire şi una de la Liceul Odobleja şi un 
reprezentant al Inspectoratului Şcolar, nu ne-am trezit decât că prezenţi acolo nu au fost 
decât cei de la Liceul Voltaire care să preia. În final obligaţia noastră este de a pune în 
executare hotărârea de consiliu cu viza de legalitate şi am trecut la punerea în posesie a 
Liceului Voltaire alaltăieri, în prezenţa Poliţiei Locale. Vreau să vă precizez faptul că nu 
au fost niciun fel de incidente, niciun fel de probleme şi de acte de violenţă, cum s-a 
încercat prin diverse locuri să apară. Poliţiştii locali nu au făcut decât să asiste la aceste 
acte care s-au făcut de luare în primire. Cei de la Liceul odobleja au refuzat, într-adevăr, 
să participe. Spaţiile care au fost găsite închise, încuiate, nu au fost nici măcar forţate. În 
schimb au fost sigilate de primărie, ca proprietar al acestor spaţii. În momentul acesta, cei 
de la Odobleja sunt obligaţi să vină să solicite primăriei desigilarea şi dacă au lucruri în 
clasele sau spaţiile respective, să şi le poată ridica de acolo, dar de data aceasta ei trebuie 
să solicite prezenţa primăriei. Mai departe, conflictul metodologic între cele două licee 
nu este problema noastră. Noi, mai mult decât atât, am intrat în repararea şi igienizarea 
spaţiului respectiv chiar înainte de a se face transferul. Au fost semnalate încă de pe 
vremea când nu era în discuţie transferul între cele două licee, probleme la acoperişul 
acestui corp de clădire. Firma de reparaţii cu care primăria are contract, a intrat de la 
începutul verii la repararea acestui acoperiş. Nu am ţinut cont nicio clipă de faptul că este 
liceul unuia sau altuia. Este liceul nostru, al primăriei şi al oraşului, ca şi clădire. Iar 
faptul că noi avem un liceu cu predare în limba franceză şi nu ţinem la el şi nu ne dorim 
să-l avem în continuare în condiţiile în care toată lumea îşi doreşte la ora asta să aibă 
copii cunoscători de limbi străine, mie mi se pare o aberaţie. N-am făcut decât să preluăm 
o problemă de la Universitate şi să-i asigurăm continuitatea activităţii. Asta este ceea ce 
s-a întâmplat.  

Mai mult decât atât, cu ocazia asta, vreau să vă mai spun câteva lucruri, care multe 
dintre ele au plecat chiar de la dvs. care mi-aţi făcut interpelările. Nu stăm în privinţa 
şcolilor şi nu am stat nicio clipă. Astăzi când vorbim, sunt echipe de reparaţii în 25 de 
scoli. În momentul ăsta. Asta nu înseamnă că au dormit până astăzi. Unele din ele s-au 
terminat, altele din ele se termină mâine şi încep altele şi altele. Am vizitat personal 
şcolile şi pot să spun unde sunt echipele astăzi, dar altele sunt deja finalizate, s-a făcut şi 
igienizarea, sunt altele care încep de luni, 3 septembrie. Deci în ultima săptămână, pentru 
că au fost lăsate la urmă cele cu reparaţii minore. La ora aceasta sunt la Liceul Energetic, 
la Liceul Carol I, la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti. Aţi văzut vreodată la Liceul Carol I 
ce se lucrează de către firma de reparaţii acum? În corpul de clădire unde se distribuia 
laptele şi cornul şi unde condiţiile, la solicitarea managerului de acolo, la care a fost city 
managerul, Sorin Manda, şi a văzut, erau nişte condiţii execrabile. Se reface totul, 
absolut totul cu planşeu, cu tot. La Colegiul Fraţii Buzeşti, la Seminarul Teologic, la 
Henri Coandă, la Odobleja unde v-am spus, la Liceul de Transporturi Auto, la Şcoala 
Gimnazială Mihai Eminescu, la Nicolae Romanescu, la Arghezi, la Lascăr Catargiu, 
Decebal, Traian Vuia. Nu are rost să vi le enumăr pe toate, dar acum sunt echipe în 
condiţiile în care toată vara s-a lucrat în alte instituţii de învăţământ. 
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Mai mult decât atât, am primit şi a fost admisă evaluarea administrativă pentru 
Mircea Eliade. Deci la ora aceasta suntem în perioada de evaluare tehnică a proiectului 
de la Mircea Eliade care ştiţi bine că prevede o clădire de P + 2 cu sală de sport la parter 
şi la etaje cu clase şi laboratoare şi o bibliotecă. Deci este vorba de o clădire nouă de 
şcoală. S-a aprobat evaluarea administrativă şi s-a trecut la evaluarea tehnică la Şcoala 
Gheorghe Ţiteica. Deci la Mircea Eliade este vorba despre 8 milioane nouă sute treizeci 
şi unu mii lei, la Gheroghe Ţiteica două milioane trei sute şaizeci şi patru mii lei, 
proiectul unei săli de sport. Sunt în curs de evaluare patru grădiniţe. Curcubeul 
Copilăriei, Căsuţa cu Poveşti, Ion Creangă, Felix, pentru reabilitare totală şi dotări. 

Sunt în curs de evaluare alte patru grădiniţe: Piticol, Elena Farago, Floare albastră 
pe reabilitare termică. Sunt în curs de evaluare Şcoala generală Mihai Viteazul, Liceul 
tehnologic auto, Liceul de Industrie alimentară pentru reabilitare tehnică şi dotări. Deci 
tot ce înseamnă aceste lucruri, în care ultimele sunt pe bani europeni. Deci în tot ce 
priveşte învăţământul, nu s-a stat. Problema noastră este spaţiul în care funcţionează 
şcoala, amenajările, dotările şi noi construcţii. Reţeaua de învăţământ este problema 
Inspectoratului Şcolar.  

Mai aveam de la d-na Ungureanu problema cu gabi Zamfir. Vreau să vă spun un 
lucru, cred că mai mult decât a înjurat-o Gabi Zamfir, impropriu spus, pe d-na primar 
Vasilescu, cred că nu a făcut-o nimeni. Deci dacă dvs. consideraţi că a avut cineva din 
această instituţie vreun part- pris cu Gabi Zamfir, vă înşelaţi. Gabi Zamfir este rezultatul 
unui concurs în care cei care au deliberat acolo, dacă nu mă înşel eu, au fost din 
Timişoara, din Sibiu sau din alte localităţi. Eu vă garantez de lipsa de implicare a 
primăriei în acest concurs. Implicaţii luau duşmanul. N-a fost nimeni, ceilalţi au fost 
interimari. De la Vlad Drăgulescu au fost interimari. Eu vă rog frumos, dacă aveţi vreo 
problemă cu el, rezolvaţi-o personal. Ceea ce spuneţi este o jignire la adresa primăriei. 
Nu ne certăm pentru că dvs. vă certaţi pe om, iar eu vă spun de corectitudinea 
concursului. Nu am niciun parti- pris cu omul. Mai mult decât atât, ştiţi bine că în 
consiliul local de data trecută, m-am dezis şi eu şi consiliul local, şi primăria, de 
declaraţiile lui. Am solicitat d-nei secretar să verifice contractul de management. Solicit 
să i se dea şi lui Marian Vasile contractul de management. Dacă consideraţi că sunt breşe 
acolo, prin care poate fi tras la răspundere pentru comportamentul lui, n-am nimic 
împotrivă, dar mie mi s-a confirmat faptul că acel contract de management nu are clauze 
decât manageriale. Haideţi să nu mai discutăm ca la piaţă, ci să discutăm pe documente. 
Mi se pare corectă propunerea d-lui Marian Vasile să verifice şi altcineva contractul de 
management.  

Tot ceea ce este legat de gazon este în relaţia cu CNI. Eu m-am exprimat greşit, de 
fapt toate adresele noastre, toate solicitările, toate afirmaţiile sunt către CNI. Că 
vinovatul este constructorul, este altă discuţie. Noi nu avem corespondenţă decât cu CNI. 

D-na Ciucă, luaţi măsuri cu raportul cu dezinsecţia. Eu nu spun că este rău că nu 
este bine, ştiu de eforturile care s-au făcut la Salubritate, ştiu de tot ceea ce s-a întâmplat 
acolo, ştiu că efectul este aproape zero, ştiu că oraşul este plin de ţânţari. Ceea ce pot eu 
să vă spun că am înţeles, oricum a fost suplimentat numărul de treceri, oricum a fost 
suplimentat numărul de treceri cu avionul, oricum partea de substanţă este în atribuţia 
Salubrităţii, adică licitaţia nu este decât să împrăştie substanţa avionul, dar concentraţia 
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substanţei, problema este că la ultima trecere concentraţia a fost mărită, dar mărirea 
concentraţiei nu poate fi făcută decât în nişte parametri aprobaţi de DSP, care are nişte 
limite în aceşti parametri. În ce am înţeles, am mai discutat şi eu cu specialişti în 
dezinsecţie că într-adevăr, la ora asta ar trebui să fie dată o concentraţie foarte mare, dar 
pe care o poţi da în mod privat, însă pe domeniul public DSP o are reglementată prin 
lege. Problema este destul de complicată pentru că ţânţarii în continuare există, dar zilele 
trecute am aprobat o nouă trecere cu avio pentru ţânţari. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Să ştiţi că insist pentru acest răspuns. Este o problemă reală în Craiova. Să ştim 

exact cine a semnat, cine a făcut, cine a văzut concentraţia, când s-a dat, cum s-a dat, 
cine este firma, tot, tot, tot. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Cu Voltaire, dl. Sirop, am răspuns în răspunsurile celelalte. 
Veniturile şi cheltuielile de la stadion o să vi le prezinte Direcţia Patrimoniu în 

perioada imediat următoare. 
Ceasul de la primărie am şi trimis vorbă să verifice. Oricum instalaţia originală am 

înţeles că s-a încercat de nu ştiu câte ori să se repare, au adus specialişti şi de la Oradea şi 
de la Arad şi se pare că este cam rău afectată şi nu prea sde poate. Am încercat să-l 
reparăm şi pe cel de la Prefectură şi n-am reuşit. 

D-na secretar, verificaţi cu spectacolul acesta de la Filarmonică. Zice dl. Florescu că 
în 5 mai a fost un spectacol, Maria Tănase Simfonic. Să verificaţi dacă am transmis mai 
departe interpelarea către Filarmonică sau dacă ei nu au trimis răspunsul. 

Gărduleţele metalice, se lucrează la ora aceasta şi sunt aproape de finalizare primele 
autorizaţii de construcţii pentru containerele îngropate. A cerut constructorul ca să le 
eliberăm platformele, să tăiem gardurile. Problema este că este foarte laborioasă lucrarea 
sunt 438 containere a şapte avize pentru fiecare. Sunt câteva mii de avize care trebuie 
luate. Am văzut şi primele două containere cum arată îngropate, acesta este motivul 
pentru care au fost tăiate. 

Afişele pe stâlpi tot timpul dl. Mateescu are o preocupare cu chestia asta, dar se 
pare că nu a mai dat de mult amenzi. Asta înseamnă să-i mai şi prindem pe cei care le 
lipesc. 

Problema statuilor – pe care a ridicat-o şi dl. Florescu şi dl. Sirop, d-na Andronache, 
aş vrea s-o discutăm pentru că în aceeaşi ordine de idei, avem şi o piaţă înfiinţată, piaţa 
Mihai I şi piaţa de la Doljana, piaţa Unirii, şi am zis că în toate aceste pieţe vom pune 
busturi de personalităţi. Haideţi să vedem cum facem, că poate facem şi un concurs, cum 
am avut cu Drumuri Brâncuşiene, pentru aceste personalităţi, să le montăm. A venit, cred 
că dl. manda a avut propunerea, că aşa cum comunitatea albanezilor au venit să monteze 
acea statuie, şi noi am putea să solicităm la rândul nostru reciproc în Albania să plantăm 
o personalitate. Am înţeles că au avut o relaţie foarte bună Skanderbeg, personală, cu 
Nicolae Iorga.  

Dl. administrator public Sorin Manda: 
Poporul albanez a avut o relaţie foarte bună cu Nicolae Iorga în sensul în care a 

scris foarte mult despre albanezi. El cu Iancu de Hunedoara a fost contemporan şi a 
luptat împotriva turcilor. 
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Dl. Consilier Local Vasile: 
Dl. Primar, aş vrea să subliniez  faptul că noi, consilierii PNL, suntem un partener 

de dialog, am rămas în sală până la sfârşit, le mulţumesc cetăţenilor care au rămas şi 
celor doi consilieri de la PSD.  

 
 
 

 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 30.08.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 

Dorel Voicu Nicoleta Miulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


