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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.10.2018 

 
 
 
 
        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, 3 consilieri sunt absenţi (dl. 
Rosculete, dl. Cosman, dl. Sirop). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru 
desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Dl. Primar Mihail Genoiu: 
        Vreau să vă propun un minut de reculegere în memoria celui care a fost cel mai 
mare fotbalist al Craiovei, Ilie Balaci. Vă mulţumesc. 
         D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
        Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele 
de autoritate adoptate în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018.  Au fost adoptate 49 de 
hotărâri, 23 au controlul de legalitate deja comunicat, 26 încă fără control de legalitate. 
De asemenea, vă supun aprobării procesul-verbal al şedinţei din 27.09.2018.. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Silviu Ionuţ Dumitrache să prezideze lucrările şedinţei de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 4282/18.10.2018, 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 25.10.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
              

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale 
anului 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile,  pe primele 9 luni ale anului 2018. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul 
rece 2018/2019. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2018-2019. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.42/2018 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului 
Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a.  

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular, cu personalitate juridică 
din municipiul Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale destinate 
închirierii. 

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

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 
funcţionarea pieţelor volante în municipiul Craiova. 

21.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
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stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat 
în Podari, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter. 

22.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical din 
cadrul Dispensarului Medical, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

23.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Piaţa Unirii, bl.M1, parter.  

24.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de pornire al negocierii directe pentru redevenţa aferentă 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.2. 

25.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii de piaţă pentru terenurile situate în municipiul Craiova, 
str.Tehnicii FN, respectiv în partea de sud a Staţiei de 110KW. 

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

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren şi a unui spaţiu aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în curtea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în vederea amplasării 
unei constructii provizorii cu destinaţia de farmacie. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului având ca obiect terenurile situate 
în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.4A şi 4C. 

30.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Craiova, a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
vederea înfiinţării unui club al pensionarilor. 

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

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

33.Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dl. 
Mihail Genoiu, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”. 

34.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să 
susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi. 

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2018-2019. 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Parc Cernele, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155 B. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-reconsiderare 
urbanistică a zonei cuprinsă între str.G-ral Gh.Magheru-str.Rovinari-str.Vîntului, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.G-ral Ghe.Magheru, nr.18D. 

38. Raport cu privire la deplasarea dlui. Stelian Bărăgan, Viceprimar al Municipiului 
Craiova, la Podgorica, Muntenegru, în perioada 27-29 septembrie 2018. 

39. Întrebări şi interpelări. 
 
 
    Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2018. 

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

3. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile 
de înmormântare a  marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, 
Ilie Balaci. 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin încredinţare directă, către Şcoala 
Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova, a unui spaţiu din incinta Liceului 
„Traian Vuia” Craiova. 

5. Raport cu privire la deplasarea dlui.Mihail Genoiu, Primar al Municipiului 
Craiova, în China, în perioada 08.10-17.10.2018. 

 
   

Supun la vot ordinea de zi cu cele 39 de puncte plus cele 5 puncte peste ordinea de 
zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi 
a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni 
ale anului 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile,  pe primele 9 luni ale anului 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2018. 
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2018.  

6. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând 
cheltuielile de înmormântare a  marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova, Ilie Balaci. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018 

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru 
sezonul rece 2018/2019. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2018-2019. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.42/2018 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari 
de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului 
Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a.  

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, cu personalitate 
juridică din municipiul Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, 
ap.5. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale 
destinate închirierii. 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 
funcţionarea pieţelor volante în municipiul Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, 
situat în Podari, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter. 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical din 
cadrul Dispensarului Medical, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Piaţa Unirii, bl.M1, parter.  

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de pornire al negocierii directe pentru redevenţa aferentă 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.2. 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii de piaţă pentru terenurile situate în municipiul Craiova, 
str.Tehnicii FN, respectiv în partea de sud a Staţiei de 110KW. 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren şi a unui spaţiu aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în curtea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în vederea 
amplasării unei constructii provizorii cu destinaţia de farmacie. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului având ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.4A şi 4C. 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Craiova, a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
în vederea înfiinţării unui club al pensionarilor. 

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

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



sapl 6/-       sed ord. 25.10.2018                                                         7                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

36. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dl. 
Mihail Genoiu, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”. 

37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să 
susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2018-2019. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Parc Cernele, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155 B. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-reconsiderare 
urbanistică a zonei cuprinsă între str.G-ral Gh.Magheru-str.Rovinari-
str.Vîntului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.G-ral 
Ghe.Magheru, nr.18D. 

41. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin încredinţare directă, către Şcoala 
Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova, a unui spaţiu din incinta Liceului 
„Traian Vuia” Craiova. 

42. Raport cu privire la deplasarea dlui. Stelian Bărăgan, Viceprimar al 
Municipiului Craiova, la Podgorica, Muntenegru, în perioada 27-29 septembrie 
2018. 

43. Raport cu privire la deplasarea dlui.Mihail Genoiu, Primar al Municipiului 
Craiova, în China, în perioada 08.10-17.10.2018. 

44. Întrebări şi interpelări. 
 
 
          Dl. Preşedinte: 
          Înainte de a intra în ordinea de zi, voi da cuvântul d-lui consilier Florescu. 
          Dl. Consilier Local Florescu: 
          Mulţumesc, dl. Preşedinte, pentru că-mi oferiţi prilejul să spun câteva cuvinte, să 
mă adresez Consiliului Local şi craiovenilor cu ocazia armatei României. 25 octombrie 
este Ziua Armatei României. Pe 25 octombrie 1944; generalul Gheorghe Avramescu, 
comandantul armatei a IV-a a hotărât să pornească ofensiva pentru eliberarea oraşului 
Carei şi, totodată, a ultimei palme de pământ românesc aflat încă în stăpânirea altora. 
Armata nu este a militarilor, a generalilor, a coloneilor, armata este a României şi are un 
singur mare rol: să apere România şi nimic altceva. De aceea, noi toţi trebuie să 
sprijinim, să preţuim şi să respectăm ami mult armata noastră. Sacrificiile militarilor 
noştri în Războiul de Independenţă, în cele două războaie mondiale, în Revoluţia din 
Decembrie 1989 şi în teatrele de operaţii, ne fac să ne simţim astăzi o naţiune mândră, 
independentă şi democrată în rândul ţărilor civilizate ale Europei. Un pios omagiu celor 
care s-au jertfit pentru România şi la mulţi ani tuturor militarilor români, activi sau în 
rezervă, oriunde s-ar afla.  
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       Dl. Primar Mihail Genoiu: 
       În completarea a ceea ce a spus dl. consilier Florescu, la ora aceasta se desfăşoară 
manifestările dedicate Zilei Armatei la Cimitirul Sineasca. Acolo am trimis reprezentant 
pe dl. Sorin Manda, managerul Craiovei, alături de celelalte autorităţi. 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 
2018. 

          Dl. Consilier Local Mănescu: 
          Am transferat cele mai importante proiecte de dezvoltare în această perioadă şi mă 
refer la Colegiul Carol şi la cartierul acela fantomatic, transferându-le Companiei 
Naţionale de Investiţii şi ANL, astfel aceste proiecte sunt rezolvate pe hârtie, dar cu un 
lung drum până la concretizare. Ce am mai observat eu că am făcut noi în aceste nouă 
luni. Tot la secţiunea de dezvoltare am urmărit şi rumăresc de luni de zile la Capitolul 51 
din cheltuieli evidenţiate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Am observat că avem acolo 
achiziţie aparat de aer condiţionat pentru Direcţia Impozite şi Taxe, procedură de 
achiziţie publică în derulare, achiziţie calculator pentru Direcţia Impozite şi Taxe, 
procedură de achiziţie publică în derulare, echipament pentru multiplicarea 
documentelor, pregătirea documentaţiei pentru demararea procedurii de achiziţie şi m-am 
uitat la ce am votat acum şase luni şi am văzut, şi sunt mai multe, nu sunt numai acestea 
trei, sunt peste zece, şi am văzut că toate aceste proceduri erau în acelaşi stadiu. Sunt 
menţionate la fel. Procedură de achiziţie publică în derulare, pregătire documentaţie, deci 
de la 3 luni la 9 luni nu s-a schimbat nimic. Craiova devine, din punct de vedere al 
dezvoltării, un loc, un spaţiu în care nu se întâmplă nimic. Din punct de vedere al 
dezvoltării, noi putem şterge anul 2018 din activitatea Primăriei Craiova.Deci eu sunt 
foarte nemulţumit ce s-a făcut pe secţiunea dezvoltare  în acest an în Craiova. Dăm 
dovadă de o incompetenţă crasă în domeniul acesta. Vă mulţumesc. 
          Dl. Primar Mihail Genoiu: 
          Dl. consilier, eu apreciez foarte mult grija pe care o aveţi dvs. faţă de Craiova şi ea 
se vede prin tot ceea ce întreprindeţi dvs. de zi cu zi, în fiecare clipă a vieţii dvs. Ceea ce 
nu aţi înţeles dvs., nu aţi înţeles că diferenţa între dezvoltare şi cheltuieli este o problemă 
cam de contabilitate sau economică. La început am văzut că aţi observat că anumite 
cheltuieli, anumite lucruri din dezvoltarea oraşului le-am pus în seama altor instituţii ale 
statului, eu zic că ar fi un lucru pe care ar trebui să-l apreciaţi, nu să-l combateţi pentru că 
lucrurile se fac, dar nu pe cheltuiala noastră. Dar ele se fac pentru oraşul Craiova. Să nu 
uitaţi că au fost 11 milioane care au fost bani alocaţi pentru construcţiile de blocuri şi 
care la ora asta se derulează procedura de execuţie la ANL, am avut întâlnire săptămâna 
trecută şi cu conducerea Ministerului Apărării Naţionale, cu conducerea garnizoanei şi a 
tuturor celor implicaţi în primele 250 de apartamente, care ştiţi că aşa a fost Hotărârea de 
Guvern cu preluarea a 250 de apartamente de către Ministerul Apărării. Faptul că s-a 
terminat şi este în derulare procedura de actualizare a proiectului de la Carol, că lucrurile 
merg greu în privinţa licitaţiilor, este şi asta o problemă, dar probabil că ţine de noi şi de 
felul nostru de a fi. Pentru că legislaţia a fost modificată, a fost simplificată, a fost 
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adaptată la cea mai simplificată procedură din Uniunea Europeană. Mai mult de aici nu-ţi 
permit normele europene să le simplifici. Faptul că o procedură ajunge să stea şi trei luni 
sau şase luni pe site-ul primăriei pleacă de la faptul că marea majoritate a procedurilor 
demarate de Primăria Craiova au fost selectate de ANAF pentru verificare. Ori procedura 
de verificare pe care o face ANAF-ul nu terminată în timp. Dacă ştii clar că este suită pe 
SEAP, durează 45 de zile, după care perioada de depunere este de 30 de zile, lucrurile 
sunt foarte clare, această procedură de verificare de către ANAF este necuantimizată, 
deci nu are un termen. Şi vreau să vă spun că zilnic discutăm această problemă şi 
săptămânal avem un viceprimar la Bucureşti la ANAF ca să facă demersuri să urgenteze 
aceste lucruri. Mai mult decât atât, ieri am avut o întrunire cu ADR în care în prezenţa 
presei am semnat un al patrulea contract de reabilitare termică al blocurilor susţinut de d-
na Bogheanu, directoarea de la ADR SV Oltenia, a făcut declaraţia în care suma 
proiectelor depuse sau în curs de depunere de către Primăria Craiova este identică cu 
suma proiectelor depuse pe axele 2007 – 2012. Să ştiţi că în spatele a tot ceea ce nu se 
vede este foarte multă muncă şi munca începe să scoată capul. Mai mult decât atât, toate 
străzile de care  v-am vorbit, cele 87 de străzi care sunt investiţii pentru oraşul Craiova, 
sunt în lucru, în diverse stadii. Primele 20 sunt în lucru efectiv. Se execută. Ne-am luat 
acea marjă şi vă spun lucruri pe care poate ar trebui să le discutaţi şi în momentul când 
nu le înţelegeţi, să veniţi să mă întrebaţi, că vă spun din cât de puţin timp am, mă opresc 
şi vi le explic pentru că şi eu le-am învăţat de la alţii, nu m-am născut cunoscându-le. 
Aceste reabilitări de străzi în mare parte de ani de zile, în primăvara anului următor sunt 
prinse în programul PNDL adică guvernul alocaă bani pentru aceste investiţii suportate 
de bugetele locale. În ce stadiu le alocă? Le alocă în stadiul în care ai lucrări efectuate şi 
neachitate. Dacă sunt efectuate, nu ai banii şi dacă ele nu sunt efectuate, nu iei banii. Şi 
atunci am învăţat această treabă pentru că anul trecut am avut inspiraţia şi am lăsat, dacă 
nu mă înşel, str. Henri Ford şi încă vreo două străzi, Razelm şi nu mai ştiu care, 
neachitate şi în primăvară am luat banii de la Guvern pentru programul PNDL. Toate 
aceste străzi la care se lucrează, am preferat să ducem banii la reparaţii străzi, de aceea 
nu-i mai vedeţi. Se lucrează la ele, dar sperăm să luăm banii de la PNDL în primăvară. 
Nu luăm banii de la PNDL, le achităm noi. Dar sunt jocuri din care se câştigă,. Mai mult 
decât atât, sunt licitaţii care la ora asta sunt în derulare greoaie la acest ANAF care le 
verifică. Am preferat să lăsăm sume foarte foarte mici pe acele activităţi, pe acele 
proceduri, să  le bugetăm în mare parte anul viitor, n-am oprit procedura pentru că altfel 
ar însemna să o luăm de la început în 2019 şi procedura se deduce în continuare, dar am 
diminuat suma. De ce ? Grija numărul 1 a noastră este ca la sfârşitul anului să nu rămână 
bani necheltuiţi. De ce ? Execuţia bugetară din 2018 pentru prima dată şi probabil că şi la 
anul în mod sigur, se face în felul următor: jumătate din excedent, jumătate din banii 
necheltuiţi la sfârşitul anului sunt luaţi de Guvern. Şi atunci noi la sfârşitul anului 2017 
am avut enorma sumă de un milion şapte sute banii cheltuiţi şi am pierdut 650 mii, Clujul 
a avut 300 milioane bani necheltuiţi şi a pierdut 150 milioane. Constanţa a avut 250 
milioane. Nu vă uitaţi aşa. Ascultaţi-mă un pic. Este vorba de strategie. Şi vă spun de ce. 
La Constanţa, suma care a fost de 250 milioane, nu are importanţă că Clujul sau 
Constanţa au bugetul mai mare sau se dezvoltă altfel. Nu. Constanţa a strâns bani de ani 
de zile în buget şi nu i-a cheltuit datorită faptului că are un proces cu firma de salubritate 
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pe care l-a pierdut la fiecare instanţă şi aveau ultima înfăţişare la Înalta Curte de Casaţie 
pentru ultima instanţă care decidea, pe toate pierzându-le până la vremea respectivă. 
Aveau de plătit suma de 300 milioane de lei şi şi-au strâns banii an de an, avându-i în 
buget şi pregătind să plătească hotărârea judecătorească. I-a luat Guvernul că aşa a fost 
legea. Este vorba de o strategie. Ascultaţi-mă ce vă spun. Proiectele se duc, investiţiile pe 
care le-am stabilit, merg în continuare, oricând vă stau la dispoziţie şi vă spun fiecare 
proiect despre care am vorbit în ce stadiu este şi unde este, inclusiv cu tramvaiele, cu 
autobuzele, cu pasajele, cu străpungerea Traian lalescu, cu pasajul de aici de la 
Universitate şi cu toate celelalte însă banii trebuie jucaţi de aşa natură încât să nu-i pierzi 
să-i dai la stat. Nu poţi să-i reportezi în anul viitor cum se făcea până acum. Şi atunci 
toate investiţiile la care ştii clar că banii nu-i plăteşti anul ăsta sau le plăteşti la anul, 
preferi să duci banii în alte părţi pe reparaţii de străzi unde am dat drumul la greu la 
reparaţii de străzi şi investiţiile să le plăteşti la anul. Este un circuit puţin mai complicat, 
şi eu l-am înţeles destul de greu, dar pot pe oricine să lămuresc în momentul acesta că 
este varianta optimă decât de a risca să pierzi banii. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

primele 9 luni ale anului 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe primele 9 luni ale anului 2018. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Pentru că nu aţi văzut că am ridicat mâna la punctul unu, având în vedere că 

vorbim tot de execuţia bugetară, vreau să ne lămurim. Colegul nostru, dl. consilier local, 
a considerat că anul 2018 a fost un an mort sau inexistent din punct de vedere al 
investiţiilor, pentru că aşa cum ştim, nu s-au realizat investiţiile cu care ne lăudam la 
începutul anului de la Colegiul Carol, la Cartierul Chinezesc, la realizarea PUG-ului, la 
stadionul de atletism, toate proiectele importante, iar de la dl. primar am înţeles că nu 
este vina executivului ci datorită unor instituţii gen ANAF care sunt în subordinea 
Guvernului Dăncilă, noi nu am reuşit să realizăm aceste investiţii. Deci, concret, ca să 
înţeleagă toţi craiovenii, nu s-au realizat aceste investiţii din cauza Guvernului sau din 
cauza executivului primăriei? Asta este întrebarea.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vă răspund eu. Din cauza legislaţiei europene. Acelaşi lucru îl spunea şi primarul 

Romei. O procedură la ei durează doi ani. Asta este legislaţia. Probabil că la noi în ţară, 
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datorită suspiciunilor care există că suntem o ţară cu oameni mai dificili şi ne mai place 
nouă să ieşim în faţă totdeauna să arătăm cât de fraieri suntem, probabil că procedurile 
durează mai mult decât la alţii. Dar acestea sunt norme şi am explicat când am dat 
răspunsul d-lui consilier Mănescu, sunt norme care la ora aceasta sunt duse la maximul 
ce se poate scoate în legislaţia românească corelată cu legislaţia europeană. Faptul că 
ANAF selectează mult mai mult ca procent decât selectează în Germania, cred că ţine de 
alte lucruri pe care li dvs. le păţiţi la firmă şi în tot sistemul românesc şi care ţin cont de 
suspiciunea pe care o au faţă de aceste proceduri. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci este bine să înţeleagă craiovenii că nu este vina primarului, nu este vina 

consiliului local, ci aceste proiecte pe care am dorit să le facem în anul 2018 de 
dezvoltare a oraşului sunt întârziate din cauza instituţiei subordonate a Guvernului 
Dăncilă. Ca să ştim cine a blocat oraşul. Mulţumesc frumos. 

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2018, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile,  pe primele 9 luni ale anului 2018. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.09.2018, 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, 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.  
 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2018. 

 D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
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 Vă propunem acum o renumerotare a proiectelor de hotărâre, întrucât punctul 4 în 
ordinea iniţială avea în vedere rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, suferind 
modificări şi ordinea de zi, o să vă propunem să supunem la vot întâi proiectele care au 
fost introduse peste ordinea de zi, respectiv punctul 4 devine rectificarea la Spitalul 
Victor Babeş, 5 devine rectificarea la Spitalul Filantropia, 6 devine bugetul alocat pentru 
cheltuielile de înmormântare ale lui Ilie Balaci şi revenim la punctul bugetului local după 
ce aprobăm şi rectificările la Sport Club şi la Neuropsihiatrie. Sunt componente ale 
bugetului local şi ale celui consolidat, deci trebuie aprobate înaintea bugetului general al 
municipiului Craiova. Atunci o să vă rog să supuneţi întâi în discuţie proiectul privind 
rectificarea bugetului pentru Spitalul Victor Babeş. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2018, după 
cum urmează: 

            a) total venituri-142.095,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
140.427,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.668,00 mii 
lei); 

            b) total cheltuieli-142.095,00mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 140.427,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.668,00 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.34/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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.  
 
 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
1. total venituri-123.828,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

120.318,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.510,00 mii 
lei); 

2. total cheltuieli-129.109,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 125.599,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.510,00 
mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.35/2018. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Vasile).  
 
  

6. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând 
cheltuielile de înmormântare a  marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova, Ilie Balaci. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2018, a sumei de 68.585,90 lei, reprezentând cheltuielile de 
înmormântare a marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, Ilie 
Balaci. 

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

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

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
- total venituri-123.828,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
120.318,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.510,00 mii lei); 
- total cheltuieli-129.109,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
125.599,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.510,00 mii lei), 
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.35/2018. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 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 Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-69.821,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

68.846,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 975,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-70.376,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 69.401,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 975,00 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.36/2018. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  
 
 

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

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Ţinând cont că la comisia 3 care este lunea, de obicei sunt foarte multe puncte care 

lipsesc şi nu le putem discuta, unul dintre acestea a fost şi rectificarea bugetului aşa că eu 
am nişte lucruri pe care nu mi le-am putut lămuri atunci şi aşa că o să vă deranjez foarte 
puţin acum. În programul de investiţii publice al lunii octombrie 2018 la poziţia 32 apare 
punctul autoturisme cu + 343. Nu ştiu la ce se referă ţinând cont că peste tot au fost 
diminuări. Şi în afară de acesta avem şi staţii de încărcare vehicule electrice. Ştim că 
Ministerul Mediului a alocat bani şi sunt proiecte pentru înfiinţarea acestor taxe de 
reîncărcare a vehiculelor electrice şi sunt finanţate de Agenţia de Mediu aceşti bani, 
vreau să ştiu dacă primăria s-a înscris în obţinerea acestor bani sau preferăm să-i facem 
din bugetul propriu. În cazul acesta se putea rezolva mai bine, deşi am văzut că la staţiile 
electrice avem prinşi bani ca să realizăm din bugetul primăriei, dar vine în concordanţă 
cu faptul că în luna noiembrie, parcă până la sfârşitul lunii, se depun proiecte pentru a fi 
finanţate aceste staţii de către Ministerul Mediului. Care este situaţia?  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
O singură completare vreau să fac d-lor consilieri. Deci noi venim cu proiectul 

modificat în comisii. Deci la ce aţi avut dvs. multiplicat întrucât a apărut rectificarea 
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pentru Filantropia, sumele pe care le avem atât la venituri cât şi la cheltuieli sunt 
modificate faţă de suma pe care am alocat-o pentru Filantropia, 27 mii pentru aparatura 
pe care o primeşte prin Ministerul Sănătăţii, şi mai avem o modificare pe care am 
prezentat-o în comisii, lista de investiţii. La capitolul 84 apare o poziţie nouă, 21, cu 
reexaminarea intersecţiei Calea Bucureşti – Arieş cu suma de 23 mii care sunt luaţi de la 
poz. 3 de la acelaşi capitol, SF Gîrleşti. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Este o echipă condusă de d-na director Nuţă care lucrează la acest proiect cu 

staţiile de încărcare prin Ministerul Mediului, au fost şi săptămâna trecută la Bucureşti, 
dar mergem în paralel pentru că acel proiect finanţar de Ministerul Mediului pune şi nişte 
condiţii de mediu, de ce se întâmplă cu reciclarea şi funcţie de cum trecem de ele primim 
finanţarea sau nu primim, dar oricum nu putem să renunţăm pentru că celelalte sunt 
prinse în proiectele europene şi este musai să le avem prinse. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
În primul rând la acest punct vreau să vă rog frumos să-mi spuneţi şi mie cum după 

tot spectacolul pe care l-am făcut acum un an cu proiecţii, stadionul de atletism de 5000 
de locuri, dacă îl facem internaţional, naţional, dacă aleargă pe stânga, aleargă pe 
dreapta, se taie din bugetare din 297 mii lei, 290 mii lei. Ni s-a prezentat că se va face. 
Părinţii mai multor copii care ne reprezintă în concursurile naţionale m-au rugat foarte 
mult să vin să vă spun că au şi ei nevoie de o pistă de alergare. Dacă nu dorim totuşi ca 
aceşti copii să facă sport, să li se spună de la început, nu ca să tăiem toată ziua investiţii 
pe care noi le propunem şi noi le tăiem. 

Tot la acest punct vreau să vă întreb de ce reabilitarea bazinului Carol I instalaţie 
aferentă bazinului în valoare de 369 mii lei, se taie cu 269 mii lei şi iar nu se mai face 
nici acest bazin. Nu ajunge că nu am făcut reabilitarea Teatrului Liric şi a Colegiului 
Carol, acum mai tăiem şi de la bazin, unde voiau să se ducă aceşti copii să facă înot şi 
mulţi alţi craioveni care cred că ar fi vrut să-şi aducă copiii aici. Bineînţeles că mai sunt 
multe lucruri de spus, dar o să spun la celălalt punct de buget pentru că nu înţeleg de ce 
s-au băgat pe ascuns cererile domnilor directori de la Filarmonică şi de la Operă de 
rectificare a bugetului şi am să spun că aşa ceva nu este posibil şi nu ştim de ce se merge 
pe burtă cu aceste rectificări. O să le vorbim la punctul următor şi acum lăsăm aşa. Noi, 
liberalii, o să ne opunem acestui punct.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Deci, d-na consilier, ca să lămurim un pic treaba. Doamna director Nuţă avea 

termen dat de mine ca stadionul de atletism să fie pe ordinea de zi astăzi spre avizarea 
proiectului, proiect care este depus la ora aceasta la avizare ISU. Presupun, este în faţa 
mea aici şi poate să vă spună, presupun că nu a luat încă avizul ISU de acolo de nu este 
pe ordinea de zi. Termenul de depunere al acestui proiect este noiembrei, deci nu poţi să.l 
strângi de gât pe proiectant că nu l-a depus. Doamna director a pus în buget bani pentru 
execuţie în speranţa că va reuşi proiectarea într-un timp mai scurt decât cel din contract, 
şi am avut şi eu discuţie cu proiectantul. Se pare că nu este atât de simplu să obţină aceste 
avize, că încă de la sfârşitul lunii august este cu el la obţinerea avizelor şi nu s-a putut 
strânge ca termen. Una peste asta el are un termen de execuţie de 12 luni de zile, 
procedura de licitaţie pentru execuţie va începe de anul acesta. Acesta este motivul 
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pentru care a rămas o sumă ca să înceapă procedura licitaţiei. Să ştiţi că aş vrea să veniţi 
lângă mine măcar o lună de zile să vedeţi cât de greu este să urmeşti şi să tragi de 
termene. Credeţi-mă că vin dintr-un mediu de afaceri şi îmi doresc ca totul să se facă 
mult mai repede şi este foarte greu când discuţi cu un funcţionar public şi îi spui: nu 
putem să parcurgem mai repede toate etapele acestea, nu putem să facem să facem ca 
termenul să fie mai scurt? Şi vine şi îmi spune: legea îmi permite asta, asta, asta. Nu poţi 
să-i ceri mai mult. Într-adevăr, este foarte foarte greoi. Într-adevăr şi eu simt că anumite 
lucruri care nu sunt prinse în lege şi care sunt la latitudinea funcţionarilor, în speţă 
evaluarea. Deci ai o licitaţie, ai trecut de toate etapele ei şi a adis documentele. Începe 
evaluarea. Acolo nu ai treabă. Poate să fie o zi, o săptămână, o lună, două luni, trei luni. 
Dar în momentul ăla nu poţi să te mai implici. În momentul ăla nu poţi să mai zici 
nimănui din Direcţia Achiziţii: hai mai repede! Pentru că dacă, Doamne fereşte!, se 
întâmplă ceva, zice că a zis primarul să mă mişc mai repede şi am greşit. Acolo este 
punctul critic şi este uman, iar oamenii sunt speriaţi de bombe şi suflă şi în iaurt. Am 
văzut şi eu când cer clarificări că semnez eu, şi iar clarificări, şi depune omul clarificări, 
şi iar clarificări. Credeţi-mă că nu pot să intervin. Cine crede că poate să intervină, cine 
crede că vine primarul şi a doua zi dă cu pumnul în masă şi zice: în două zile ia rezolvaţi 
voi caietul ăla de sarcini şi achiziţia, se înşeală. Pentru că vă garantez că nu stă primar 
decât o lună. Este foarte greu. Îţi doreşti. Credeţi-mă că am făcut atletism de la vârsta de 
12 ani şi am tocat din pista aia de tartan a Stadionului Central şi nu există un sport pe 
care să-l iubesc mai mult. De asta am şi zis să fie şi de competiţii şi naţionale, şi 
naţionale şi internaţionale. Nu pot să forţez mai mult. Haideţi să vă spun un luicru. 
Spunea dl. Mănescu de adus aminte, de cartier. Ştiţi care a fost motivul pentru care am 
preferat ANL? Nu are procedura de achiziţie a execuţiei greoaie, este prin achiziţie 
directă. Aşa au ei stabilită prin hotărâre de guvern de nu ştiu când. Noi dacă ne apucam 
de achiziţia lucrărilor la cartierul de locuinţe, nici la anul pe vremea asta nu terminam. 
Sunt în procedura lor, iar achiziţia la ei nu se face pe bază de licitaţie. Să vă spun un 
lucru. De ce a durat cu ANL? Vă spun şi asta. A durat fiindcă au fost foarte riguroşi vis a 
vis de Cartea Funciară. Dl. consilier Marian Vasile ştie mai bine. Acolo au fost notificări 
făcute de proiectanţi, au ţinut foarte mult să fie toate limpezite şi lămurite până când dau 
drumul la execuţie, ceea ce poate că noi neavând experienţa ANL în aşa ceva că nu am 
construit noi la primăria asta niciodată blocuri de locuinţe. Nu este niciun funcţionar aici 
care să fie capabil să fie diriginte sau să poată să urmărească un astfel de proiect. Ei au 
ştiut şi au curăţit, şi au făcut curăţenie în tot ceea ce trebuia făcut. Dar în privinţa acestui 
stadion, credeţi-mă că este pe drumul drept. Chiar dacă merge mai greu, mai anevoios, 
dar este pe drumul drept şi nu se poate da înapoi. D-na Nuţă, sper să ne solicitaţi o 
şedinţă extraordinară pentru lucrarea stadionului.  

D-na director Nuţă: 
Va creşte valoarea prin proiectare şi trebuie în şedinţă de consiliu s-o aprobăm.  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Te rog frumos cere-ne tu să avem o şedinţă extraordinară, chiar aş vrea să avem  

executantul ştiut de anul acesta. Chiar dacă se apucă de lucrări în primăvară. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-465.699,00 mii lei (416.276,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 49.423,00 mii lei -veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-467.469,00 mii lei (416.276,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 51.193,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

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

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-49 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, 
conform anexei nr.50 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiţii 2018 rectificat, conform anexei nr.51 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2018. 

Art.7. 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 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu).  
 
 

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

          D-na Consilier Local Ungureanu: 
          Dragi colegi consilieri PSD, cred că dvs. nu citiţi punctele pentru că trebuie să 
votaţi în bloc. La acest punct se bagă pe ordinea de zi pe lângă 300 mii lei pentru Aqua 
Park ca să achităm cheltuielile acestui colos care nu are niciun management, are, după 
părerea mea cel mai defectuos management care se poate face pentru un bazin şi pentru o 
activitate de fitness care se mai poate realiza acolo. Recunosc că am fost o singură dată 
acolo pentru că apa era rece, la interior, nu vorbesc afară, şi nu mi se pare corect să nu 
putem face propuneri pentru a face abonamente la acest Aqua Park şi să-l facem 
profitabil. Doar atât vreau să vă spun, că nu are rost să mai zic altceva pentru că oricum 
nimeni nu vrea să ia nicio măsură.  

Următorul punct de pe ordinea de zi, că poate nu ştiţi, dl. manager răspopit de la 
Operă cele 150 mii lei pentru a organiza un spectacol cu bilete de vânzare la sala 
Polivalentă din Craiova. Poate nu ştiţi la ce se reduc aceste costuri că sunt sigură că nu 
aţi ajuns până la pagina 380 din 394 de pagini, pentru că este băgat ceva la sfârşit ca să 
nu stai să te apuci să le citeşti. Deci: închirieri de spaţii şi aparatură, adică o scenă, 33 mii 
lei; onorarii cuvenite participanţilor, adică pe lângă cei care sunt în orchestră, artişti, tot, 
noi mai plătim 115 mii lei; cheltuieli ocazionale de cazare 15 mii lei; transport intern şi 
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internaţional 10 mii lei; (transportul este de la Chişinău, ca să ştiţi cine vine, să nu credeţi 
căeste din America); tipărituri 3000 lei; acţiuni promoţionale şi de publicitate 27 mii lei;  
- păi cred că lipeşte pe toţi pereţii de prin Craiova, nu ştiu de unde se duce cu suma asta; 
protocol 5 mii lei; prestări servicii 15 kii lei; servicii pentru evenimente 50 mii lei şi în 
total îi dă o sumă de 315 mii lei din care, după ce că are un buget de 5,7 milioane euro 
dat din bugetul craiovenilor, mai cere încă nişte bani ca să facă el un spectacol la Sala 
Polivalentă, că oricum a făcut foarte multe până acum şi este înnebunit. Pe data de 6 
octombrie a avut loc după 3 ani Don Giovanni la Casa Armatei în acelaşi timp cu o nuntă 
şi în timpul când doamna prim solistă cânta aria schimbată Nana din unde a debutat 
prima dată acum 3 ani, se cânta Hora Miresii. Ca să ştiţi ce se făcea atunci. Să vă mai 
spun încă o dată. Doamna prim solistă a fost plecată două săptămâni să presteze în Italia 
şi toată orchestra a avut studii individual acasă plătite din banii craiovenilor prezenţi la 
serviciu. Poate nu ştiţi. Cred că nu ştiţi nimic ce se întâmplă şi aţi promis că luaţi măsuri. 
Nu aţi trimis pe nimeni. Nu ştiu dacă există corp de control al primăriei. Poate nu vă pasă 
de banii craiovenilor. Cred că sunt foarte mulţi şi asta este. Sunt curioasă cum au fost 
plătiţi aceşti oameni în studiu individual şi ce sume s-au acordat. Să mi se dea şi mie 
scris cum se pot da aceste sume în condiţiile în care stai acasă, eu nu am auzit până 
acum, şi prestezi la Liceul de Artă şi la Filarmonică. Să vedeţi acum din total 786 mii lei 
cu care se suplimentează bugetul instituţiilor publice, 203 mii le se dau la spital şi restul 
de 70% se dă acestor mari instituţii de cultură Filarmonică şi Operă. Să vă spun: 
Filarmonica cere 325 mii lei ca să acorde spor pentru condiţii grele. Domnilor, am lucrat 
în fabrică şi vă dau cuvântul meu că nu am auzit vreodată că vreun muzician, vreun artist 
care există cred că în toată lumea asta, primeşte spor de condiţii foarte grele. Deci eu nu 
pot să cred aşa ceva. 15%. Ne cere dintr-un buget de 2,5 milioane de euro, încă 325 mii 
lei. Să ni se spună cum se poate ca d-na Stănescu Corina, solist instrumentist la pian, 
lucrează şi la Filarmonică, şi la Operă şi la Universitate. Eu vreau să cer public această 
listă cu toţi angajaţii Filarmonicii care sunt plătiţi din banii craiovenilor, din banii 
publici, în acelaşi timp şi la Operă, în acelaşi timp şi la Universitate şi la Liceul de Artă. 
Plus dl. manager minunat angajează fără concurs la Fularmonică conform Ordonanţei 21, 
muncitori, acum vrea să angajeze alţi instrumentişti, bineînţeles fără studii că dânsului îi 
convine mult mai bine să aibă aşa oameni care să nu aibă să spună ceva decât să fie 
conduşi şi să accepte tot ceea ce zice el pentru că se plimbă, face ce vrea el pe banii 
noştri. Nu putem acorda suma asta de 325 mii lei în condiţiile în care are un buget aşa 
mare. 

Mai vreau să spun, la Teatrul Liric acolo în spate poate ştiţi că dl. manager 
răspopit are câini şi aceste animăluţe au mâncarea pusă la pompieri, acolo stă mâncarea. 
Pe 30 septembrie când au făcut petrecerea de început de nouă stagiune cu proţap, cu de 
toate, poate nu ştiţi, nu aţi fost invitat, trebuia să vă invite ca să ştiţi ce au făcut acolo, a 
fost un întreg circ. Întâmplător am aflat că nu aveam de unde să aflu decât să-mi spună: 
trecurăm, e fum aici, câinii latră, ăia mănâncă, suntem în debandadă totală. Dl. primar, vă 
rog din toată inima mea, luaţi măsuri şi încercaţi să aveţi grijă, chiar dacă sunt prietenii 
dvs. şi ai celorlalţi conducători de partid. Încercaţi să-i faceţi să nu-şi mai bată joc de 
acest ban public pentru care craiovenii ăia amărâţi nu ştiu de ce sunt vinovaţi. Să-mi 
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spună care este justificarea acestor bugete şi de ce d-na director economic a băgat aceşti 
bani ascunşi şi nu i-a băgat ca rectificare cum a băgat şi la celelalte instituţii. 

D-na director economic Ştefan: 
Toate rectificările bugetare pe cultură potrivit legislaţiei speciale pentru cultură, se 

aprobă pe bugetul municipiului întrucât se vede că aceste bugete se aprobă de 
ordonatorul principal de credite. Întotdeauna au fost prinse în rectificarea bugetului 
municipiului Craiova. Nu s-a făcut nicio excepţie. La Filarmonică încă de la bugetul 
iniţial, dat fiind faptul că prin cotele defalcate din impozite pe venit am avut un buget 
diminuat cu 500 milioane de lei, de la toate capitolele bugetare am avut o tăiere cu 20%. 
Acum a trebuit să completăm bugetul pe salarii întrucât pentru luna noiembrie nu mai era 
disponibil pentru plata acestor drepturi salariale. Iar acel spor de 15% este reglementat de 
legi speciale, instituţia şi-a făcut procedura pentru a-şi lua certificate unde direcţia de 
specialitate, DSP a făcut determinări la faţa locului şi au stabilit prin buletine factorii care 
sunt de risc şi în baza acestor buletine de determinare se acordă acest spor de 15%. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
De ce nu folosesc veniturile proprii?  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu o să-i cer doamnei secretar să solicite celor doi viceprimari care au în subordine 

Opera şi Filarmonica să facă o verificare în virtutea celor discutate. Am solicitat-o şi luna 
trecută. Poate că este în derulare şi nu ştiu eu, la ora aceasta şi vă rog să fim informaţi la 
şedinţa următoare.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Vă rog să-mi permiteţi să vă amintesc că în urma discuţiilor şi aprobărilor pe care 

le-aţi avut pentru rectificarea de la Filantropia şi de la Sport Club bugetul general 
consolidat va suferi modificări cu privire la total venituri şi cheltuieli. Total venituri: 
802.585 mii lei, total cheltuieli 810.197 mii lei.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri-802.585,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli-810.197,00 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 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu).  
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 
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          D-na Consilier Local Ungureanu: 
          Astăzi cred că am monopolizat acest microfon, îmi pare rău, dar probabil ceilalţi 
trebuie să tacă. Vreau să vă rog din toată inima mea. Iară la târg, noi am înţeles că nu este 
buget la Pieţe şi Târguri din cauză că se dă tot primăriei. Aşa mi s-a explicat luni la 
comisie. Deci duminică după vreo trei săptămâni merg iar în târg. Iar pe jos amărâţi. Am 
pozele în telefon. Chiar vreau să vă arât toate pozele să vedeţi în ce condiţii într-un oraş 
municipiu nu suntem în stare să asfaltăm şi noi, ni s-a spus 5000 mp. Anul trecut în 
aceeaşi perioadă v-am rugat frumos să asfaltaţi tot târgul. Aţi zis că în primăvară. Până la 
urmă aţi găsit fonduri şi aţi asfaltat. 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Târgul ce mi-aţi cerut dvs. să fie asfaltat, s-a asfaltat. Că între timp s-a extins 
târgul unde vedeţi dvs. acum pe pământ, este extindere. Anul trecut în vremea asta acolo 
nu era târg, era RAT. S-a extins, aşa este. O să-l facem şi pe acela. N-avem deocamdată 
acordul cadru de asfaltări, este pe sfârşit, am explicat data trecută, ultimii bani i-am oprit 
pentru repararea gropilor şi ridicarea la nivel a capacelor şi a căminelor că nu vine alt 
operator să strângă după ăla dinainte. Imediat ce avem noul contract de asfaltări, o să 
facem şi zona aceea. Dacă vreţi dvs., o facem şi pe îngheţ, pe zăpadă. Aş vrea un singur 
lucru Dacă tot sunteţi de bună credinţă, să vedeţi şi ce am făcut. Deci acea suprafaţă pe 
care am asfaltat-o anul trecut, este enormă. Între timp s-a mărit târgul. Facem, nu se pune 
problema că nu facem. Ceea ce pot eu să spun acum, dl. Mărăcine, urgentaţi ceea ce am 
stabilit la mine în birou cu toţi reprezentanţii comercianţilor. Te rog frumos să te mişti 
mai repede. Pentru că am vorbit şi de acoperire, am vorbit şi de închidere, am vorbit şi de 
acele preluări de la RAT şi nu ştiu câte din ele s-au rezolvat. Din acest moment nu îmi 
mai spui variante. Mă chemi să le văd pe teren. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Având în vedere că la acest punct aprobăm rectificarea la SC Pieţe, iar la punctul 
următor rectificarea la RAT şi vis a vis de ceea ce a spus şi colega mea, d-na Ungureanu, 
avem o situaţie hilară. Adică RAT a dat terenul către SC Pieţe şi Târguri, Sc Pieţe şi 
Târguri are terenul, dar nu are gardul. Gardul îl are RAT-ul, terenul îl are SC Pieţe. 
Nimeni nu face gardul. Suntem de râs. Un bun gospodar în primul şi în primul rând îşi 
face gardul, după care asfaltează, acoperă, climatizează. Cine face gardul? Am aj’uns 
într-o situaţie hilară. RAT care îl are în evidenţa contabilă, SC Pieţe şi Târguri care are 
terenul sau SC Pieţe şi Târguri face alt gard pe lângă gardul RAT-ului. Eu vă rog şi v-am 
rugat, este a doua oară când vă spun, că este o situaţie de râsnul plânsul. Gardul este într-
o situaţie avansată de degradare. Unde trebuie gardul prins în buget? La acest punct sau 
la următorul? 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Vă explic imediat. Dacă la teren lucrurile sunt simple pentru că terenul  este al 
primăriei şi se ia din administrarea RAT şi se dă în administrarea SC Pieţe, la celelalte 
bunuri care sunt ale RAT-ului, transferul este altceva. Nu poţi să-l iei, n-ai cum să-l iei, 
este al RAT-ului.  Ori îl vinde, ori îl închiriază la licitaţie. Avem soluţii dar sunt mult mai 
greoaie. Am atras atenţia directorului de la pieţe să le lămurească. Le-am stabilit care 
sunt. Cum aţi stabilit până la urmă cu gardul? Aţi făcut transferul? 
 Dl. Director Mărăcine: 



sapl 6/-       sed ord. 25.10.2018                                                         21                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 Din discuţiile purtate cu reprezentanţii RAT-ului şi cu dl. administrator public, am 
înţeles că la RAT sunt într-o procedură de evaluare a tuturor bunurilor. Undeva, într-un 
timp, cred că luna viitoare va intra pe ordinea de zi acest transfer de gard. Din momentul 
în care va trece la SC Pieţe noi îl vom repara. 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 De ce este atât de complicat? În momentul în care noi îi dăm lui în administrare 
terenul este una, în momentul în care RAT-ul i le dă la valoarea evaluată, el va plăti 
RAT-ului nişte sume care vor duce la creşterea tarifului de închiriere din târg. Aici este 
delicată treaba şi atunci trebuie să stabilim foarte clar, preferăm să ridicăm tariful sau 
încercăm să găsim o soluţie în care tariful să rămână la nivelul acela scăzut la care le-am 
promis noi consilierii că îl vom ţine. Oricum duceţi-vă până la cap planul pe care îl aveţi 
şi mai repede. Luna viitoare îl aveţi pe ordinea de zi, am înţeles. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Nu sunt foarte lămurit. Discutăm despre proiecte complexe şi nu putem să facem 
un gard. Gardul de la târg care este plin de spărturi prin care intră câinii, este prins la 
RAT sau la Piaţă? Dacă dvs. îmi spuneţi că se va face transferul acestui bun al gardului 
către SC Pieţe şi Târguri, de ce nu avem bani pentru refacerea lui la rectificarea 
bugetului? Aţi spus că luna viitoare vom avea. De ce nu a prins în rectificarea bugetului? 
Înţeleg că facem rectificare luna viitoare şi se va repara gardul. După aceea vorbim de 
proiecte complexe de acoperiri şi de climatizări şi asfaltări. Faceţi gardul prima dată. Mai 
am răbdare o lună. 
 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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la R.A.T. SRL 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.  
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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. 
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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul 
local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, 
pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, 
pentru sezonul rece 2018/2019. 

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 acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor 

vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, 
energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 
2018-31 martie 2019, prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea 
energiei termice utilizate lunar de consumatorul vulnerabil şi înscrisă în factura 
pentru energie termică, după cum urmează: 

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană 
singură este de până la 155 lei; 

- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau   
persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 

- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 
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- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau   
persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova şi S.C. Termo 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.  
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de 
burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, în anul şcolar 2018-2019. 

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 cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2018-
2019, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

  a. 1018 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  în cuantum de 125 
lei/luna; 

  b. 1339 burse de merit, reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  
învăţământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 90 lei/lună; 

  c. 2008 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile  
învăţământul gimnazial, liceal sau professional,  în cuantum de 70 lei/luna; 

            d. 4073 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  în cuantum de 60 lei pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 70 lei/luna pentru elevii din 
învăţământul liceal, din care: 

                  - burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate 
de către unităţile de învăţământ); 

                - burse pentru persoane defavorizate. 
Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor 

care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ stabilesc anual criterii specifice de acordare a burselor 
şcolare, fără a se ţine cont de religie, rasă, sex, apartenenţă politică ale elevului sau 
familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în 
străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul Şcolar 
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Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.42/2018 referitoare la aprobarea ordonatorilor 
terţiari de credite ai bugetului 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 modificarea pct.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.42/2018, prin schimbarea denumirii ordonatorului terţiar 
de credite, din „Conducător Direcţia  Publică  Comunitară  de  Asistenţă  Socială  
a Municipiului Craiova”, în „Conducător Direcţia  de Asistenţă Socială Craiova”. 

  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.  
 
 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al 
municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în 
cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a.  

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018, a 

sumei de 1000 lei, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul 
Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a, organizat în perioada 26-28 
octombrie 2018, în municipiul Craiova. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, cu 
personalitate juridică din municipiul Craiova. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
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Un singur comentariu. Dl. Diaconu, noi v-am prins din oficiu, nu am discutat cu 
dvs. în comisii. La grădiniţa care a apărut în lista cu unităţile de învăţământ privat, 
întrucât grădiniţa la care eraţi anterior a fost comasată la şcoală. Deci dacă nu aveţi nimic 
împotrivă, supunem la vot propunerile iniţiale de anul trecut. 

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

Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular, cu personalitate juridică din municipiul 
Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2.  Pe data  prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.449/2017. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.Salubritate 

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

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.219/2018. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018. 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/2018. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 de voturi pentru şi 
1 abţinere (Godinel).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe sociale situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, 
bl.T1, sc.2, ap.5. 

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

  Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.74/2007, a locuinţei sociale, destinată persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A. bl.T1, sc.2, ap.15, 
către Androni Alberto. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
compusă din cameră în suprafaţă de 22,45 mp., dependinţe în suprafaţă de 14,45 
mp. şi alte dependinţe în suprafaţă de 1,80 mp., în cuantum de 60,28 lei. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Androni Alberto 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 repartizării, în vederea închirierii, 
în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe 
sociale destinate închirierii. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 3 locuinţe sociale, către persoanele 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 

hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1 şi 2 din anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova să încheie şi să semneze contractul de 
închiriere pentru locuinţa prevăzută la pct.3 din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 

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

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

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

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

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea 
şi funcţionarea pieţelor volante 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.1. Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea pieţelor volante, în 

municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei pieţe volante în municipiul 
Craiova, amplasată în Calea Unirii, zona situată între intersecţia străzii Mihail 
Kogălniceanu, cu Calea Unirii şi intersecţia bulevardului Ştirbei Vodă, cu Calea 
Unirii. 

  Art.3. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.,  
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea pieţelor volante, în municipiul 
Craiova şi înfiinţarea unei pieţei volante, în municipiul Craiova, Calea Unirii. 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical, situat în Podari, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter. 

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

chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 60,04 mp, situat în Podari, 
str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter, la suma lunară de 5,00 lei/mp/lună, 
echivalent a 1,00 euro/mp/lună (valoarea nu include TVA), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical din cadrul Dispensarului Medical, situat în municipiul Craiova, 
str.Horia, nr.5. 

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

chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 30,61 mp, din cadrul 
Dispensarului Medical situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5, la suma 
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lunară de 14,00 lei/mp/lună, echivalent a 3,00 euro/mp/lună (valoarea nu include 
T.V.A.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea valorii dreptului de superficie asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Piaţa Unirii, bl.M1, parter.  

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

dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Piaţa 
Unirii, bl.M1, parter, în suprafaţă de 51 mp., în cuantum de  2.650  lei/an, 
echivalent a 571 euro/an, respectiv de 220,83 lei/lună, echivalent a 47,58 
euro/lună (valorile nu includ T.V.A.), prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii directe pentru redevenţa 
aferentă terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.2. 

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

pornire al negocierii directe pentru redevenţa aferentă cotei-părţi indivize de 
8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, 
b-dul Nicolae Titulescu, nr.2, aferent imobilului cu nr.cadastral 200529-C1-U31, 
proprietatea S.C. Katelya Com S.R.L., astfel: redevenţa anuală de 4.384 lei/an, 
echivalent a 945 euro/an, respectiv redevenţa lunară 365 lei/lună, echivalent a 79 
euro/lună (valorile nu includ TVA), prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea valorii de piaţă pentru terenurile situate în municipiul 
Craiova, str.Tehnicii FN, respectiv în partea de sud a Staţiei de 110KW. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea valorii de piaţă pentru 

terenurile ce fac obiectul schimbului, după cum urmează: 
a) terenul intravilan, în suprafaţă de 203 mp., situat în municipiul Craiova, 

str.Tehnicii FN, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, având 
valoare de piaţă de 594 lei/mp, echivalent a 128 euro/mp., valoarea totală fiind 
de 120.582 lei, echivalent a 25.984 euro (valorile nu includ T.V.A.); 

b)  terenul intravilan, în suprafaţă de 203 mp., situat în municipiul Craiova, în 
partea de sud a Staţiei de 110KW, cu numărul cadastral 14278, proprietate 
privată a S.C. Popeci Utilaj Greu S.A., având valoare de piaţă de 594 lei/mp., 
echivalent a 128 euro/mp., valoarea totală fiind de 120.582 lei, echivalent a 
25.984 euro (valorile nu includ T.V.A.),  
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 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 pieţele 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. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 
vederea închirierii, a unui teren şi a unui spaţiu aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul 
Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 10.20 mp. şi a spaţiului comercial în suprafaţă totală de 54,50 mp., 
situate în Piaţa Centrală, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de Oportunitate în vederea închirierii terenului şi spaţiului 
comercial identificate la art.1, conform anexelor nr.2 şi nr.3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractului de închiriere şi Caietele de 
sarcini, în vederea închirierii terenului şi spaţiului comercial identificate la art.1 
din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.4 şi nr.5 care fac 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 şi spaţiului comercial identificate 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.  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 
vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în curtea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, în vederea amplasării unei constructii provizorii cu destinaţia de 
farmacie. 

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



sapl 6/-       sed ord. 25.10.2018                                                         32                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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, din Calea 
Bucureşti, nr.99, aflat în administrarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova şi situat în curtea acestuia, în suprafaţă de 100 mp., identificat în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea edificării unei 
construcţii provizorii cu destinaţia de farmacie. 

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 Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.3 şi nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul 
de închiriere a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  
 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului având ca obiect 
terenurile situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.4A şi 4C. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 14.66 mp., 

proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Anul 1848, nr.4C, 
identificat între punctele cadastrale nr.45-46-5-6-45 din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre şi terenul intravilan, în suprafaţă de 22 mp., din 
str.Anul 1848, nr.4A, proprietatea numiţilor Gavrilă Radu George şi Gavrilă 
Elena, având nr. cadastral 21441, intabulat în cartea funciară nr.53504. 

Art.2.  Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se face prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de Gavrilă Radu George 
şi  Gavrilă Elena.  

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Gavrilă Radu George şi 
Gavrilă Elena vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă 
Socială Craiova, a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în vederea înfiinţării unui club al pensionarilor. 

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 darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a 

spaţiului în suprafaţă de 72,76 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.Nicolae Titulescu, nr.7, în vederea înfiinţării unui club al 
pensionarilor.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-  primire a bunului 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.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

 
 

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
- completarea cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din  prezenta hotărâre; 
- modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- scoaterea din inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

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

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, prin modificarea elementelor de identificare ale bunurilor 
prevăzute în anexa 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 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova  

                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.  
 
 

36. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova, 
dl. Mihail Genoiu, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”. 

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 desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, în 

calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”. 

Art.2.  Pe data  prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.402/2007 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” 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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37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului 
Craiova, să susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
La acest punct nu am decât o singură obiecţie. Vă rog să renunţaţi la facturarea 

apei meteorice, la facturarea apei pluviale. Oricum formula de calcul dă nişte sume foarte 
mari pentru aşa ceva, dar nu sunt de acord să facturăm apa meteorică pe care o aveţi 
prevăzută. Dl. primar, sunteţi delegat să votaţi în acest punct, vă rog frumos să cereţi 
renunţarea la această facturare. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
În acest punct de pe ordinea de zi, noi practic vă mandatăm pe dvs. să votaţi sau nu 

modificarea regulamentului serviciilor de apă canal, adică, asta ca să înţeleagă aşa, toată 
lumea, practic din nou persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari vor plăti Companiei 
de Apă taxă pe apă meteorică, adică pe apa de ploaie. Dacă am reuşit cu greu în anii 
trecuţi prin regulamentul pe care l-am făcut să scoatem de pe umerii craiovenilor această 
taxă pe apă meteorică, uite că acum suntem nevoiţi s-o punem din nou. Şi datorită 
faptului că acum, din câte înţeleg, guvernul Dăncilă ne-a obligat prin legea pe care a 
emis-o. Asta ca să ştie toţi craiovenii că acest bir pus pe craioveni cu apa meteorică, nu 
este pus de primăria Craiova sau de consiliul local, este pus de Guvernul Dăncilă. 
Oricum nu este corect pentru că prin acest regulament pe care îl veţi vota, inclusiv 
suprafeţe utilizate în scop agricol vor plăti taxă de apă meteorică. Adică cine îşi udă roşia 
în grădină, iar acea apă intră în pământ, şi nu se scurge prin sistemul de canalizare al 
Companiei de Apă ca să aibă vreun cost, va plăti taxă pe apă meteorică. Este anormal. 
Deci pentru suprafeţele utilizate în scop agricol să plăteşti apa de ploaie, nu este normal. 
Plătim Companiei de Apă atâta timp cât utilizăm noi, ca şi cetăţeni sistemul de ţevi de 
canalizare sau de apă. Dacă nu-l folosim este anormal. Mai mult decât atât, această 
mărire a facturii la apă, până la urmă, pentru craioveni, va intra în vigoare de la 1 
ianuarie. În momentul de faţă vă spun că Compania de Apă face ceva total haotic şi nu 
cred că va reuşi în următoarele şaizeci de zile să ştie. Compania de Apă nu ştie ce 
suprafaţă am eu de teren şi ce suprafaţă am eu de acoperiş la casă şi toţi craiovenii şi va 
ajunge iar în situaţia în care va factura apa meteorică total anormal. Până în momentul în 
care Compania de Apă nu va şti fiecare abonat ce suprafaţă are de grădină, suprafaţa 
acoperişului casei, nu poate să ne emită facturi pentru apa meteorică. Acum, într-adevăr 
în această lună, Compania de Apă a făcut un lucru. A trimis odată cu factura şi o 
declaraţie pe care să o completeze fiecare abonat cu suprafaţa de acoperiş, amprenta 
casei şi suprafaţa de grădină pe care o deţine, astfel încât fiecare abonat trebuie să 
completeze această declaraţie să o trimită Companiei de Apă. Păi ştiţi ce face Compania 
de Apă prin această scrisoare pe care a trimis-o? Riscă să bage mâna în buzunarul 
craiovenilor cu aproximativ douăzeci milioane de euro, pentru că legislaţia europeană 
care s-a transpus şi în România vorbeşte despre un regulament general privind protecţia 
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datelor personale. Un GDPR. Iar acea declaraţie şi acea scrisoare pe care a trimis-o 
Compania de Apă cetăţenilor care trebuie să-şi completeze date precum CNP şi date 
privind proprietatea este în total dezacord cu GDPR. Asta înseamnă că prin ceea ce au 
făcut riscă o amendă de 4% din cifra de afaceri care este de 106 milioane lei anul trecut, 
sau douăzeci milioane de euro. Are Compania de Apă pe cineva specialist GDPR? Asta 
este a doua chestie. În primul rând, noi consilierii PNL, nu votăm ce vrea d-na Dăncilă şi 
Guvernul României să taxăm craiovenii noştri cu apa meteorică, mai mult, în contextul în 
care Compania de Apă nu ştie ce suprafeţe de teren deţine fiecare astfel încât să ne facă o 
factură corectă pe cantitatea de apă meteorică. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte 
suprafeţele utilizate în scop agricol, adică acolo unde avem roşii sau castraveţi în grădină, 
nu trebuie să plătim taxa pe apă meteorică, pentru că nu ne ajută cu nimic Compania de 
Apă.  
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 

Este problema lui nea Roşu, Dumnezeu să-l ierte, care spunea că plăteşte canal la 
aceeaşi cantitate de apă, deci apă 10 mc, canal 10 mc. Dar din cei 10 mc cu 5 mc udă 
roşiile, deci nu se duc la canal, se duc în pământ. La canal ar trebui să plătească doar 5 
mc faţă de apă. Deci problema este la canal cu apa. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Problema este la apa meteorică şi vă rog să studiaţi că o să votaţi. La apa meteorică 

persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari plătesc inclusiv pentru surpafeţele utilizate 
în scop agricol. În asta constă regulamentul pe care îl veţi vota.  

Dl. director Şuiu: 
Este un normativ după care se calculează apa meteorică şi diferă formula de calcul 

de la beton, pavele, piatră cubică, teren arabil, gazon, şi acest normativ există din anul 
2007. Cine conducea România în anul 2007? La gazon şi teren arabil este 0,01, iar la 
asfalt, beton este 0,85. Deci vă puteţi da seama că este foarte foarte mică.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Noi vă mandatăm ca să votaţi. Noi consilierii PNL vă recomandăm să nu votaţi 

acest punct de pe ordinea de zi. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Ceea ce este pe ordinea de zi este nu neapărat punctul acesta. Este revenirea 

primarului în acest ADI Apă iar aici la ordinea de zi probabil vor fi mai multe lucruri nu 
neapărat numai asta cu apa meteorică. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Credeam că odată cu schimbarea conducerii Companiei de Apă Oltenia, vom avea 

o aplecare a acestora către îmbunătăţirea serviciilor oferite de Compania de Apă, 
nicidecum de reintroducere a acestei taxe pe apa meteorică pentru persoanele fizice. 
După cum vă reamintiţi de la şedinţele trecute, noi, consilierii PNL, am cerut scoaterea 
acestei taxe şi pentru persoanele juridice. Dvs. nu numai că nu aţi ţinut cont de acest 
amendament al nostru depus şi înregistrat, ba mai mult, veniţi acum şi propuneţi taxarea 
persoanelor fizice. În condiţiile în care Compania de Apă este pe profit, de ce mai este 
nevoie să taxăm apa meteorică, dacă compania face profit, membrii CA au indemnizaţii 
foarte mari şi o să rog la ultimul punct să ni se dea încă o dată cât au încasat fiecare 
dintre membrii din consiliul de administraţie de la Compania de Apă. În condiţiile în care 
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compania este pe profit, membrii CA iau indemnizaţii foarte mari, noi mai cerem o nouă 
taxă de la craioveni? Pentru ce era nevoie de această nouă taxă. Referitor la ce a spus 
colegul Vasile sunt multe inadvertenţe în modul cum se face colectarea informaţiilor. Vă 
rog încă o dată în numele craiovenilor, să nu punem această nouă taxă. Gândiţi-vă că 
această taxă afectează fiecare cetăţean al acestui oraş. De ce era nevoie? Măcar să ne 
spuneţi de ce era nevoie de această taxă dacă compania este pe profit.  

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Bună ziua tuturor! Oraşul nostru nu are canalizare pluvială care să preia apele să le 

ducă direct în Jiu. Este unul din lucrurile pe care le-am moştenit, canalizarea pluvială 
fiind un proiuect foarte dificil de realizat. Astăzi apa pluvială atât de pe terenurile 
agricole cât şi de pe tot ce înseamnă intravilan Craiova se scurge în proporţii diferite în 
staţia de epurare şi acolo se înregistrează costuri cu curăţirea ei NTPA 001 şi trimiterea 
acestei ape spre emisarul Jiu. Această taxă a fost de fapt introdusă atunci când costurile 
acestor agenţi economici trebuie să fie recuperate. De aceea legiuitorul a transformat 
aceste regii, erau odată chiar întreprinderi în SC. Astăzi practic votăm ca dl. primar să ne 
reprezinte în Asociaţia de Dezvoltare ADI Oltenia, este o revenire la o normalitate după 
ani mulţi când oraşul era reprezentat de diverse persoane în această asociaţie care are un 
principiu simplu: solidaritatea tuturor UAT-urilor din judeţul Dolj. Acest regulament se 
aplică tuturor cetăţenilor care sunt racordaţi la sistemul CAO. Deci pe cele două puncte, 
mandatarea d-lui primar ca reprezentant al nostru, cât şi dezbaterea pe subiectele de la 
ADI, trebuie s-o facem pentru că avem o provocare mult mai mare: să realizăm 
canalizare pluvială în municipiul Craiova şi aceasta este cu adevărat o problemă a 
noastră, a tuturor. Mulţumesc. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Pe ordinea de zi a acestei asociaţii figurează printre altele şi hotărâri cu privire la 

apa meteorică. Asta este cert. Acum, cu privire la apa meteorică, chiar dacă erau în 
vigoare acele dispoziţii din 2007, să nu uităm că în mandatul de primar 2012 – 2016, 
doamna Vasilescu  ca primar, a rezolvat această problemă cu apa meteorică după cereri 
de ani şi ani ale cetăţenilor. Vă rog frumos, eu nu am intervenit când dvs. aţi vorbit. Nu 
mai intrăm în discuţii politice. Din punct de vedere administrativ sau al administraţiei 
locale, interesele cetăţenilor fără culoare politică au fost satisfăcute atunci în sensul că s-
a scos din factura cetăţeanului trecerea acestei ape meteorice. Ca atare, este un drept 
câştigat. Haideţi să-l discutăm şi în acest context. Că se pot găsi soluţii, se pot găsi 
soluţii, dar să avem în vedere această problemă. 

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

     Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină şi să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, 
următoarea ordine de zi: 

    a) aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., prin  act adiţional, cu includerea formulei de ajustare a 
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preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
avizată de A.N.R.S.C.; 

           b) aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă  „Oltenia” 
S.A., în sensul modificării art.216 alin.4, care va avea următorul conţinut: 

             „Pentru utilizatorii casnici-pesoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari, 
precum şi pentru suprafeţele utilizate în scop productiv-comercial cu specific 
agricol, se facturează apa meteorică”.   

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu).  

 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune 
pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, în municipiul 
Craiova, pentru iarna 2018-2019. 

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 Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2018-2019, 
prevăzut în anexa (pag.1-65) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Parc 
Cernele, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Eliza Opran, 
nr.155 B. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Parc Cernele, generat de imobilul situat în 

municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155B, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-
reconsiderare urbanistică a zonei cuprinsă între str.G-ral Gh.Magheru-
str.Rovinari-str.Vîntului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.G-ral Ghe.Magheru, nr.18D. 

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

cuprinsă între str.G-ral Ghe.Magheru-str.Rovinari-str.Vîntului, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.G-ral Ghe.Magheru, nr.18D, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Beţiu).  

 
 

41. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin încredinţare directă, către 
Şcoala Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova, a unui spaţiu din 
incinta Liceului „Traian Vuia” Craiova. 

Art.1. Se aprobă închirierea, prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, către 
Şcoala Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 
511,40 mp., situat la etajul III, Corp B, din incinta Liceului „Traian Vuia” 
Craiova, str.Rovinari, nr.1A, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ. 

Art.2. Chiria se va stabili conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.214/2007 prin care s-au stabilit tarifele de bază minime pentru chiriile 
lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

Art.3. Se împuterniceşte directorul Liceului „Traian Vuia” Craiova să organizeze 
procedura de închiriere, prin încredinţare directă, a spaţiului identificat la art.1 şi 
să semneze contractul de închiriere. 

Art.4. Până la încheierea semestrului I al anului şcolar 2018-2019, Şcoala Postliceală 
Sanitară „San-Eco-Med” Craiova are obligaţia de a  prezenta acreditarea obţinută 
de la Ministerul Educaţiei Naţionale, prin A.R.A.C.I.P. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul „Traian Vuia” Craiova 
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şi Şcoala Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

42. Raport cu privire la deplasarea dlui. Stelian Bărăgan, Viceprimar al 
Municipiului Craiova, la Podgorica, Muntenegru, în perioada 27-29 
septembrie 2018. 

 
 
 

43. Raport cu privire la deplasarea dlui. Mihail Genoiu, Primar al 
Municipiului Craiova, în China, în perioada 08.10-17.10.2018. 

 
 
 
 

44. Întrebări şi interpelări. 
        D-na Consilier Local Ungureanu: 
        Am mai multe probleme. În primul rând, nu mi s-au dat nici până acum proprietarii 
care au închiriat la clubul sportiv SCM Craiova apartamentele la toţi sportivii. Am cerut 
şi eu o situaţie şi nu mi s-a dat. 
 D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
 Este întocmită de club. Este adresată către dvs. în calitate de consilier. Săptămâna 
aceasta a fost înregistrată la noi. O să-l rog pe dl. Gîrd să v-o dea încă o dată. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Vreau să vă rog frumos în numele locatarilor de la blocurile din str. A.I. Cuza nr. 4 
la bl. 150 ap., acolo unde este şi bariera, vreau să vă rog frumos să vă gândiţi să facem 
cumva ca să-şi poată parca maşinile, să plătească o chirie. Vor oamenii să plătească 
numai să ştie că au asigurat un loc de parcare întrucât acolo vin şi parchează cei care vin 
la baruri şi vin să viziteze centrul istoric, parchează şi ei şi intră acolo chiar dacă nu 
locuiesc acolo şi nu îşi plătesc, au mijloace de a seta bariera şi o blochează şi se ridică 
imediat. 
 Vreau să vă rog frumos să luaţi o măsură de schimbare a locului autogării sau nu 
ştiu ceea ce este acolo pe Al. Macedonski unde este Service Poiana întrucât este o 
debandadă totală. Atâtea autobuze vin, ieri era să calce doi copii, din cauza a ceea ce se 
strânge acolo de autobuze, microbuze. Nu este un loc unde se poate organiza o plecare de 
către atât de multă lume. Foarte multă lume pleacă de acolo şi cred că putem să ne ducem 
spre parc, spre alt loc mult mai mare în care să poată chiar parca fără a exista niciun 
pericol.  
 Încă o problemă mai am şi aş vrea să vă rog mult de tot să ne organizăm ca după 
ora 12 – 1 noaptea să încercăm să facem linişte în discoteci. Tot acolo la Service Poiana 
este o discotecă care funcţionează numai între ora 3,30 şi 7 dimineaţa. Nici Poliţia Locală 
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nu s-a sesizat. Vecinii sunt terminaţi. Vin cu săbii. Sâmbătă dimineaţa a fost un scandal 
monstru. A venit poliţia, nu ştiu ce a făcut că nu mă duc să văd ce fac bătăuşii Craiovei 
care se adună acolo şi bagă săbiile pe sub maşini şi când ies de acolo vin şi şi le ia. 
Suntem terorizaţi efectiv. Cred că muzica poate să se audă după ora 1 în surdină nu de la 
ora 3 la 7 dimineaţa. 
 Dl. Consilier Local Diaconu: 
 Aş vrea să întreb întâi dacă este cineva de la Compania de Apă prezent în sală. O 
să vă spun dvs. câteva întâmplări pe care le-am avut săptămâna trecută. Săptămâna 
trecută am fost la Compania de Apă pentru schimbarea unei partide de pe numele 
fostului proprietar pe numele actualului proprietar. Am întrebat respectuos la ghişeu 
acolo unde erau două fete drăguţe de altfel, care sunt actele necesare de care am nevoie 
pentru schimbarea partidei de pe numele fostului proprietar, pe numele actualului 
proprietar. Răspunsul angajatelor de la Compania de Apă nu a fost la fel de prietenos şi 
de respectuos precum întrebarea pe care am adresat-o. Mi-au aruncat două cereri în faţă. 
Completează cererile astea două. Ai nevoie de copie după contract, copie după cartea de 
identitate. Am scos din ţipla pe care o aveam contractul în original, buletinul şi le-am 
întins actele necesare. Mi-au răspuns să le iau acasă şi să vin cu ele în copie. Eu nu am 
nevoie de ele, eu le am în original. Pentru schimbarea partidei, dvs. aveţi nevoie de actele 
necesare în copie, nu eu. Nu vreţi să faceţi lucrul acesta, spuneţi-mi cum pot să fac treaba 
aceasta on line, s-o depun pe site-ul Regiei de Apă, pentru că, din câte ştiu, membrii 
consiliului de administraţie au fost remuneraţi şi pentru funcţionarea site-ului Companiei 
de Apă. Mi-au spus să le depun on line. Am avut curiozitatea să intru pe site-ul 
Companiei de Apă. Nu există aşa ceva. Deci nu se poate face on line. Mărturisesc, cu 
câteva ore înainte, am fost la o instituţie privată, la CEZ, am făcut acelaşi lucru, 
schimbarea partidei de pe numele fostului proprietar pe numele actualului proprietar, 
oamenii mi-au socilitat contractul de vânzare cumpărare în original, le-am prezentat 
contractul în original, au făcut o copie  după contract pentru că aveau nevoie de copie a 
contractului, copie a actului de identitate. De ce la Compania de Apă nu se face lucrul 
ăsta pe banii noştri?  
 Dl. Consilier Local Câplea: 
 Tot legal de Compania de Apă aş dori şi eu să ni se prezinte o situaţie a tuturor 
încasărilor de anul acesta şi anul trecut ale membrilor consiliului de administraţie, toate 
indemnizaţiile până luna aceasta. Anul acesta şi anul trecut.  
 Referitor la intenţia executivului de a extinde locurile de parcare cu plată din zona 
centrală, noi, consilierii PNL, am început un amplu demers de consultare a cetăţenilor 
din zonele vizate. Bineînţeles că nu sunt de acord cu această măsură. În special riveranii 
aşteaptă de la dvs. de la executiv, o soluţie pentru ei, însă în timpul acestei consultări am 
dat şi de o altă problemă sesizată de oamenii care locuiesc între bvd. Carol şi str. Nicolae 
Bălcescu, adică de la Kubik până la intrarea laterală în piaţă. Este vorba de salubrizarea 
publică, de igienizarea publică şi sporirea măsurilor de siguranţă publică. Dacă trimiteţi 
acum pe cei de la Poliţia Locală, vor constata mizerie, mirosuri. Toţi oamenii ies cu 
copiii afară şi nu este deloc în regulă. Doar o igienizare a zonei acesteia. Mulţumesc 
frumos. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
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 Mulţumesc colegilor de la PSD care au rămas în sală. Vreau să vorbesc despre 
fluidizarea traficului în oraşul nostru. Ne chinuim să facem pasaje subterane, supraterane, 
să găsim soluţii la intersecţia de la Universitate, însă un punct negru în oraşul nostru, din 
punct de vedere al traficului, îl reprezintă Calea Bucureşti intersecţia cu intrarea la mall. 
Solicit să mi se transmită şi nu este prima dată şi vă atrag atenţia că şi d-nei Olguţa 
Vasilescu i-am cerut. Să ni se transmită PUZ-ul de la mall. Fiţi atenţi ce vă spun, din câte 
îmi aduc aminte în acel PUZ nu aveai voie să ieşi în Calea Bucureşti să faci la stânga. 
Cineva insistă în această treabă. Vă rog să verificăm şi să luăm măsurile de legalitate. Să 
mi se transmită PUZ-ul de acolo. De asemenea cer să mi se transmită autorizaţia de 
construire a semafoarelor de la acea intersecţie, iar al treilea document pe care îl cer este 
acordul comisiei de sistematizare aferent autorizaţiei de construire la noul mall. Ştiţi că 
atunci când s-a construit noul mall, am pus aceeaşi problemă. Acum suntem pentru 
dezvoltarea oraşului dar cer un studiu de trafic pentru că şi aşa se face presiune foarte 
mare pe Calea Bucureşti cu mall-ul existent, construind unul lângă, cel care este acum în 
construcţie, folosind aceeaşi ieşire în Calea Bucureşti practic presiunea de trafic auto va 
fi şi mai mare pe Calea Bucureşti şi vor genera costuri la Universitate. Atunci doamna 
primar Olguţa Vasilescu mi-a spus că nu este necesar acest studiu, dar la autorizaţia de 
construire va fi necesar acordul comisiei de sistematizare. Oricum atunci comisia de 
sistematizare îşi exprimase punctul de vedere în sensul că nu este de competena noastră, 
dacă vă aduceţi aminte. Trebuie să verificăm aceste trei documente: PUZ mall-ului, a fost 
prin 2012 făcut, să vedem dacă se iese conform PUZ-ului, care este lege, în Calea 
Bucureşti să faci la stânga, autorizaţia de construire a semafoarelor în acea intersecţie şi 
acordul comisiei de sistematizare aferent autorizaţiei de construire la noul mall. Pentru că 
toate eforturile pe care le facem le facem să fluidizăm, inclusiv în şedinţa de astăzi la 
rectificare, am prins să găsim o soluţie jos în intersecţie de la Calea Bucureşti cu Arieş. 
Trebuie să fluidizăm Calea Bucureşti, ori acolo se crează o presiune fantastică. Acolo 
trebuie regândită zona, cu ieşire în Rocadă, dar repet, vă rog să vă uitaţi peste aceste 
documente şi să mi le transmiteţi şi mie să vedem dacă se respectă întocmai PUZ-ul care 
are valoare de lege. 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 La primul punct la d-na Ungureanu, v-a răspuns d-na Secretar. Este dl. Gîrd aici. 
Lămuriţi cu d-na Ungureanu. 
 Bl. 150 ap. Dl. Glăvan ia legătura cu Claudiu Iancu să găsim o soluţie. Veniţi cu 
nişte propuneri. Probabil că şi bariera aia ar trebui să aibă o telecomandă, cum am dat noi 
pe centrul istoric, numai la proprietari. Au copiat telecomenzile. 
 Staţia acolo unde zice d-na Ungureanu la Macedonski acolo, cred că sunt trasee 
din acestea din judeţ, dacă nu mă înşel. Este stabilit prin consiliul local? 
 Dl. Director Glăvan: 
 Este o hotărâre de consiliu local din 2007, stabilirea pentru cursele regulate de 
persoane. 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Până data viitoare, propuneri de la toată lumea unde putem să o mutăm. Într-
adevăr probabil la 2007 erau puţine, erau câteva. Acum este foarte aglomerat. Nu este ok 
dar să şi găsim o soluţie pentru că în mod sigur se doreşte şi într-o zonă relativ apropiată 
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cu legăturile mijloacelor de transport. Haideţi să găsim o suprafaţă, dacă sunteţi de acord, 
că primăria, după câte ştiu eu, de mult nu mai are terenuri în zonele centrale şi relativ 
centrale, eventual s-o şi cumpărăm să facem acest punct în care să facă transferul, în care 
să fie şi linia de autobuz local care să-i preia pe cetăţeni să-i ducă. Vă rog dl. Glăvan, dl. 
iancu, vă rog şi pe dvs. dl. Mateescu să intervenim în treaba asta. Este un lucru care ar 
rezolva multe. 
 Cu discotecile să le închidem după ora 12. Numai prin intervenţii la 112, spune dl. 
Mateescu. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Nu se face nimic. Sunt baruri care ascultă mzică la 50 m, sari în casă din pat, deci 
vă daţi seama ce este acolo? O să vă iau într-o dimineaţă la 5 să auziţi manele cu mine, să 
vedeţi cum vă sare capul de pe pernă, să vedeţi cum sunt manelele. Deschid la 3,30. Până 
atunci este închis. Cine vine în contorl la 3,30? Nimeni. Să propunem linişte. Să se ducă 
unde vor, pe câmp, să urle, să strige, să se bată. Vreau să vă mai rog frumos. Poate la 
stadionul Tineretului să facem pista aia pentru copii să alerge. 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Stadionul Tineretului este al Consiliului Judeţean. Chiar am avut discuţii de o mie 
de ori pe el. Au şi ei o încurcătură că atunci când a fost dat de Ministerul Sporturilor 
acum o sută de ani n-au avut clar terenul şi s-au dat numai clădirile şi tot încearcă o 
hotărâre de guvern de câtva timp. 
 Dl. Şuiu, te-aş ruga foarte mult să ne dai un răspuns până data viitoare, de ce acele 
lucruri de nivelul schimbare de  nu ştiu ce partidă nu se pot face on line. Adică spun un 
lucru. Nu funcţionează de prima dată. Acum câtva timp eu am promis că facem anumite 
lucruri în privinţa autorizaţiei de construcţie şi certificatului de urbanism on line. Şi îmi 
spunea ieri Claudiu Popescu că funcţionează, că se poate urmări certificatul de urbanism 
on line, că puţină lume ştie, am zis să facem la un moment dat şi o conferinţă de presă să 
explică, să facem public chestia asta, că lumea învaţă greu. Dar la voi sunteţi societate 
comercială, la voi trebuie să funcţioneze. Fă o informare, nu către dl. Diaconu, către noi 
toţi să ştim ce se întâmplă şi cum se reglează treaba asta. Important nu este să fie doamna 
aia amabilă, că asta ţine de buna creştere a ei, dar să poţi să faci de acasă schimbarea. 
 Dl. Mateescu, hai să facem o verificare în spatele blocurile dintre Nicolae 
Bălcescu şi Bvd. Carol. Sunt nişte parcări. Verificaţi. 
 Tot pe dl. Mateescu îl rog de verificarea acestor documente cu mall-ul. Adică ceea 
ce ştiu eu este faptul că în comisia de sistematizare conform studiului de trafic la care se 
lucrează la ora asta, pentru prioritizarea tramvaiului, deci la axa 4.1, asta cu cumpăratul 
tramvaielor, noi trebuie să demonstrăm şi că facem ca tramvaiul să fie cel mai rapid 
mijloc de transport şi există la ora aceasta studiul de management al traficului care 
prevede modificarea soft-ului pe intersecţii, pe semafoare în aşa fel încât cu tramvaiul să 
ajungi cel mai repede de la piaţă sau de unde pleci, până la Ford. Am dat acceptul prin 
comisia de sistematizare ca acel semafor de la Ford să fie repus în funcţiune, dar pe 
acelaşi soft să fie integrat în acel sistem de management al traficului. De aici încolo, 
cronologia PUZ, AC, o să-l rog pe dl. Mateescu să le scoată, să le verificăm. 
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 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Şi va verifica, pentru că de câţiva ani solicit treaba asta. Poate să verifice astăzi, 
dacă intersecţia respectă PUZ-ul? Dacă au voie să iasă la stânga în Calea Bucureşti sau 
nu? 

           
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 25.10.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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