CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES - VERBAL AL ŞEDINŢEI
ORDINARE DIN DATA DE 27.08.2020

D-na Secretar General 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 consilieri, 3 consilieri
sunt absenţi (dl.Bărăgan, dl. Rosculete, dl. Voicu). Sunt întrunite condiţiile de
legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate
desfăşura lucrările.
Supun aprobării dvs. procesele verbale ale sedintei ordinare din data de
30.07.2020 și extraordinare din data de 21.08.2020. Cine este pentru? Votat cu
unanimitate de voturi.
Îl invit pe dl. viceprimar Adrian Cosman să prezideze lucrările şedinţei de
astăzi.
Dl. Preşedinte:
Declar deschisă şedinţa ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din
luna august 2020.
Prin Dispoziţia nr. 4587/20.08.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul
prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 – 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3
lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b şi art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, în data de 27.08.2020, ora
10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrieoctombrie 2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020
sed ord. 27.08.2020
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020
7. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale,
precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2021, a
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii
nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul
Craiova
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la aprobarea criteriilor
de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi a modalității de acordare
a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi
Uniunea Teatrală din România, în vederea organizării Galei Premiilor
UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020
11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de
parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în
perioada 23 aprilie-04 mai 2020
12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de
parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV
„FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa
Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii
ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere
care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională
pentru Locuințe
15. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de
condominii
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de
sediu
sed ord. 27.08.2020
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17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere,
care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din
municipiul Craiova
18. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018
a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a
Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţată în dosarul nr.23859/215/2017
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor
bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în
str.Brestei, nr.142A
20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu
oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD
ROMÂNIA S.A.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de
concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul
Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa Civilă
nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei
Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a
Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului
Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului
„Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor
LTTA Craiova”
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea
eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând
sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Victor Babeș Craiova”
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova
aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.503/2017 cu privire la aprobarea principalilor
sed ord. 27.08.2020

3

FP 43-04, ver. 1

indicatori tehnico-economici ai proiectului „Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniul naţional şi cultural-Casa Rusănescu
(Casa Căsătoriilor)
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.361/2018 referitoare la aprobarea proiectul
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national
şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion
Creangă”
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada
Vişinului”
31. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul
Craiova
32. Întrebări și interpelări

Puncte peste ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor
tehnico-economici pentru lucrările de intervenție - Eficientizare energetică și
gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj
Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I. Cuza și,
respectiv, cu strada Împăratul Traian
Punctele 27 şi 28 de pe ordinea de zi au fost retrase. De asemenea, avem un punct
peste ordinea de zi. Cine este pentru proiectul ordinii de zi, aşa cum v-a fost prezentat?
Votat cu unanimitate de voturi.
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Craiova din data de 27.08.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

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

sed ord. 27.08.2020
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1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrieoctombrie 2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020
7. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale,
precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2021, a
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii
nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul
Craiova
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la aprobarea criteriilor
de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi a modalității de acordare
a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi
Uniunea Teatrală din România, în vederea organizării Galei Premiilor
UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020
11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de
parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în
perioada 23 aprilie-04 mai 2020
12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de
parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV
„FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa
Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii
ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020
sed ord. 27.08.2020
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14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere
care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională
pentru Locuințe
15. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de
condominii
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de
sediu
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere,
care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din
municipiul Craiova
18. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018
a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a
Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţată în dosarul nr.23859/215/2017
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor
bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în
str.Brestei, nr.142A
20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu
oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD
ROMÂNIA S.A.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de
concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul
Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa Civilă
nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei
Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a
Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului
Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului
„Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor
LTTA Craiova”
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea
eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând
sed ord. 27.08.2020
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sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Victor Babeș Craiova”
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova
aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”
27. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion
Creangă”
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada
Vişinului”
29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul
Craiova
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a
indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de intervenție
Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura
de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș
cu strada A.I. Cuza și, respectiv, cu strada Împăratul Traian
31. Întrebări și interpelări

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrieoctombrie 2020
Dl. Consilier Local Mihai Marius:
Ca şi propunere, fiind o perioadă mai scurtă în care trebuie să desemnăm un
preşedinte de şedinţă, îl propun în continuare pe dl. Adrian Cosman.
Dl. Consilier Local Sirop:
Se încheie legislatura noastră de consilieri şi în numele democraţiei, nimeni
altcineva în afară de cei de la PSD, nu a condus aceste şedinţe. Este o perioadă urâtă
pentru democraţia din oraşul nostru. Nu avem nicio propunere, vom vota împotriva
acestei propuneri. Am observat că propunerea dvs. implică inclusiv luna octombrie. De
unde ştim noi cine va fi în viitorul legislativ, încât să votăm acum cine va fi preşedinte
de şedinţă în octombrie.
Dl. Preşedinte:
Tocmai de aceea, nu ştim dacă se constituie, este vorba de Prefectura, nu
aparţine de noi.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
sed ord. 27.08.2020
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În condiţia de legalitate prelungirea mandatului este până la 1 noiembrie. Ca
atare, suntem obligaţi până la constituirea viitorului consiliu, să anticipăm procedura
legală de desfăşurare a şedinţelor.
Dl. Consilier Local Sirop:
Vă mulţumesc! Grupul PNL va vota împotrivă!
Dl. Preşedinte:
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova,
pentru perioada septembrie-octombrie 2020, dl.Adrian COSMAN.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului
Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-684.063,00,00 mii lei (472.803,00 mii lei-veniturile secţiunii
de funcţionare şi 211.260,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) total cheltuieli-684.284,00 mii lei (472.803,00 mii lei-cheltuielile secţiunii
de funcţionare şi 211.471,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare).
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului
Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.221 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management
Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei
nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență
Socială a Municipiul Craiova, conform anexei nr.23 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform
anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.
Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Public
sed ord. 27.08.2020
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Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiul Craiova vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi
6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020
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 2020, după cum urmează:
a) total venituri-196.605,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă
de 146.721,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.884,00
mii lei);
b) total cheltuieli-198.896,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în
sumă de 148.501,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de
50.395,00 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.35/2020.
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).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020
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 Căminului pentru
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-14.094,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare13.911,00 mii lei şi veniturile secțiunii de dezvoltare-183,00 mii lei);
b) total cheltuieli-14.094,00 mii lei (din care: cheltuielile secţiunii de
funcţionare-13.911,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-183,00
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.39/2020.
sed ord. 27.08.2020
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Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru
Persoane Vârstnice 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 aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a
Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-34.060,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă
de 33.990,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 70,00
mii lei);
b) total cheltuieli-34.060,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în
sumă de 33.990,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de
70,00 mii lei),
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Poliţia Locală
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri – 1.201.231,00 mii lei;
b) total cheltuieli – 1.210.600,00 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.43/2020.

sed ord. 27.08.2020
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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 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

7. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii S.C. Pieţe şi Târguri Craiova
S.R.L., de la suma de 245.120 lei, la suma de 667.920 lei, prin aducerea unui
aport în numerar, de către asociatul Municipiul Craiova, de 634.520 lei şi de
asociatul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., de 33.400 lei.
Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părţi sociale de la 24.512, la 66.792.
Art.3. Capitalul social modificat potrivit art.1, în valoare de 667.920 lei, aport în
numerar, reprezentând 66.792 părți sociale, având fiecare valoarea de 10 lei, se
împarte astfel:
a) către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 634.520 lei,
reprezentând 63.452 părţi sociale (participație 95 % din capitalul social);
b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 33.400 lei, reprezentând
3.340 părţi sociale (participație 5 % din capitalul social);
Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova
S.R.L., majorarea capitalului social, conform art.1 şi majorarea numărului de
părţi sociale, conform art.2 din prezenta hotărâre.
Art.5. Se împuternicește dl. Alin Mădălin Mărăcine, administrator al societăţii, în
calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv actualizat al
societăţii şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
modificărilor la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj,
pentru a fi menționate în registrul comerțului și publicate în Monitorul Oficial
al României.
Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011.
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L., dl. Alin Mădălin Mărăcine și dl.Pîrvu Nelu și vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

sed ord. 27.08.2020
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale,
precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2021, a
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii
nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor 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 categoriile de servicii sociale precum şi cheltuielile eligibile pentru
subvenţionarea, în anul 2021, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute
în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate se adresează
beneficiarilor din municipiul Craiova, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Data limită, până la care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România
interesate pot depune documentația de solicitare pentru a beneficia de subvenţii
alocate de la bugetul local, pentru anul 2021, este 30.09.2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcția
Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la
aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi a
modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu
pentru persoanele vârstnice
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 standardelor minime de cost/an şi a modalității de
acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din
municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018.
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcția
Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
sed ord. 27.08.2020
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi
Uniunea Teatrală din România, în vederea organizării Galei Premiilor
UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020
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 contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul
Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Teatrală din România, în vederea
organizării Galei Premiilor UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de
21 septembrie 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de
parteneriat prevăzut la art.1.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul
Imagine şi Uniunea Teatrală din România vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de
parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în
perioada 23 aprilie-04 mai 2020
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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național
„Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare,
ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul
sed ord. 27.08.2020
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Imagine şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de
parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV
„FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa
Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020
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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de
Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea
organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada
11-12 aprilie 2020.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Federația Română de
Motociclism şi CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM” 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii
ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020
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 Poliţiei Locale a
Municipiului Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

sed ord. 27.08.2020
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14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere
care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională
pentru Locuințe
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția
Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 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.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

15. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de
condominii
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 atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în
vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi
condiţii în care a fost emis.
Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat
imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru
persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

sed ord. 27.08.2020
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea
de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia
de sediu
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi
fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor şi Deciziei
Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului
deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,
respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi fizice prevăzute la
art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă
de 4 ani.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere,
care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația
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 patru ani, a duratei contractelor de
închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu
destinația 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.
sed ord. 27.08.2020
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

18. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă
nr.10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia
nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţată în
dosarul nr.23859/215/2017
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se ia act de Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă
definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă,
pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017, prin care obligă Municipiul Craiova
să vândă terenul situat în municipiul Craiova, str.Teleajenului, nr. 39 A, în
suprafaţă de 154 mp, la preţul de 15.400 lei, către Vasile Mitică, Vasile
Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana (în calitate de moştenitori ai
intimatei-reclamantă Vasile Ileana).
Art.2. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al
municipiului Craiova, cu nr. cadastral 202379 înscris în CF nr. 202379, în
suprafaţă de 554 mp. din acte şi 701 mp. din măsurători, în două loturi:
a) lotul nr. 1, în suprafaţă de 154 mp, identificat prin punctele cadastrale 15-1413-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3 din anexa la prezenta hotărâre;
b) lotul nr. 2, în suprafaţă de 547 mp, identificat prin punctele cadastrale
9-25-24-23-22-37-31-40-21-38-30-29-28-27-26-21-3-4-5-6-7-8-9 din anexa
la prezenta hotărâre.
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul
Craiova în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de
dezmembrare a terenului identificat la art.2, autentificării contractului de
vânzare-cumpărare şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară
prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj.
Art.4.Cheltuielile ocazionate de dezmembrarea terenului, conform art.2 din prezenta
hotărâre, precum şi cele pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către
Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Vasile Mitică, Vasile
Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana 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 darea în administrare, către Regia Autonomă
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor
sed ord. 27.08.2020
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bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în
str.Brestei, nr.142A
Dl. Consilier Local Sirop:
Vorbim despre Piaţa Brestei, un eşec din nou, al actualei administraţii care s-a
transformat într-o groapă de gunoi acolo. Ştiu că creează disconfort în zonă, am aflat
de la cetăţeni. Este clar că trebuie făcut ceva cu acel amplasament, dar mi se pare o
idee cu atât mai proastă să mutăm RAADPFL acolo, întrucât din nou vom crea
disconfort cu maşini cu utilaje, cu tot ce înseamnă, cred că se poate găsi o soluţie
pentru RAADPFL, dacă asta se doreşte sau dacă se impune neapărat. Altfel, mi se pare
un mod de a cheltui nişte bani efectiv degeaba sau nepotrivit. Drept urmare, vom vota
împotriva acestui proiect. Nu putem să rezolvăm o problemă creând alta în locul ei. Vă
mulţumesc. Dacă aveţi altă opinie, v-o ascult şi chiar aş vrea nişte lămuriri legate de
decizia dvs, de cum aţi hotărât să mutaţi RAADPFL acolo. Mi se pare inoportun.
Dl. Preşedinte:
Este la baza raportului. Dacă îl citiţi cu atenţie.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova
asupra bunurilor situate în str.Brestei, nr.142A, identificate în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre şi preluarea în domeniul public al
municipiului Craiova.
Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate la
art.1.
Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 se va face pe bază de verbal
încheiat între părţi.
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă art.2 din Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Craiova nr.203/2017 referitoare la darea în administrare, către
Sport Club Municipal Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului public al
municipiului Craiova şi se modifică în mod corespunzător Hotărârile
Consiliului Local al municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.80/2006
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin
domeniului public al municipiului Craiova.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Sport Club Municipal
Craiova 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 17 voturi pentru şi
7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

sed ord. 27.08.2020
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20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu
oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD
ROMÂNIA S.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 modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019, în sensul
înlocuirii părţii contractante S.C. FORD ROMÂNIA S.A., cu S.C. AZALIS
S.R.L., ca efect al vânzării-cumpărării bunului imobil aferent blocului 29A,
Calea Bucureşti, nr.49, în suprafaţă de 526 mp, care aparţine domeniului privat
al municipiului Craiova
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de superficie 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.242/2019.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. FORD ROMÂNIA
S.A. şi S.C. AZALIS S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de
concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.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 modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/02.03.2009
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ford România
S.A.,
în sensul diminuării suprafeţei de teren situat în municipiul Craiova, Calea
Bucureşti, adiacent blocurilor 29A şi 29 B, de la 454,11 mp, la 227 mp, ca
urmare a cedării, către S.C. Azalis S.R.L., a terenului aferent parcării blocului
29 A, potrivit promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, autentificată sub
nr.1370/2020.
Art.2. Se aprobă concesionarea către S.C. Azalis S.R.L. a terenului în suprafaţă de 234
mp, situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.49 A, aferent parcării
blocului nr.29 A, identificat conform planului anexă la prezenta hotărâre, ce
face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, în aceleași condiții
și având aceeași durată, conform contractului de concesiune nr.304/02.03.2009.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de
modificare a contractului de concesiune nr.304/2009, precum și contractul de
concesiune ce urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Azalis
S.R.L.
sed ord. 27.08.2020
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Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2009 referitoare la
concesionarea prin negociere directă, către Ford România S.A., a unui teren
situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti-în faţa blocurilor 29 A şi 29
B.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Ford România S.A. şi
S.C. Azalis S.R.L. 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din
municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.115/2020 referitoare la reţeaua unităţilor de învăţământ
preuniversitar particular din municipiul Craiova pentru anul şcolar 2020-2021,
prin completare cu două unităţi de învăţământ preuniversitar particular:
Grădinița ,,Tedy Bear”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.17A,
respectiv Grădinița cu Program Normal ,,Madona Dudu Montessori”, cu sediul
în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.56.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru
şi 1 abţinere (Ungureanu).

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa
Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al
Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei
nr.329/2013 a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel
Craiova
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus
la vot în ansamblu.
Art.1.Se aprobă îndreptarea erorii materiale prin modificarea art.2 din Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2020, după cum urmează:

sed ord. 27.08.2020
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„Se aprobă rectificarea înscrierilor din Cartea Funciară nr.211886 privind terenul
situat în municipiul Craiova, str. Crişului nr.9A, în sensul diminuării suprafeţei
de la 6.387 mp, la 5.166 mp.”
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Sf.Ioan Hera vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului
Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului
„Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a
elevilor LTTA 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 finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului
Craiova, a sumei de 30.242,00 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului
Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente
proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a
elevilor LTTA Craiova”.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi
Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea
eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând
sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Victor Babeș 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 principalii indicatori tehnico-economici şi Descrierea sumară a
investiţiei „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul
Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” conform anexelor nr.1 şi 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
sed ord. 27.08.2020
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2018.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova
aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Victor Babeș 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 valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a
clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate,
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”,
în cuantum de 24.977.361,96 lei (inclusiv TVA), constând în 15.035.050,20 lei cheltuieli eligibile şi 9.942.311,76 lei-cheltuieli neeligibile.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2018.
Art.3.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.

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare strada Ion Creangă”
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 actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă”, astfel:
Valoarea totală (inclusiv TVA)- 590.159,52 lei, din care construcţii montaj
(C+M), inclusiv TVA -543.473,93 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 3
luni, 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.298/2014.
sed ord. 27.08.2020
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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, Sirop, Diaconu, Câplea).

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare strada Vişinului”
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 actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vişinului”, astfel:
Valoarea totală (inclusiv TVA) - 576.396,73 lei, din care construcţii montaj
(C+M, inclusiv TVA - 492.477,87 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 3
luni, 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.429/2015.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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, Sirop, Diaconu, Câplea).

29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse
regulate în municipiul Craiova
Dl. Consilier Local Mănescu:
La acest punct ni se cere reducerea redevenţei pe care RAT o plăteşte către
primărie de la 12,5 la 3%. Ni se aduce ca argument situaţia de la Cluj. Iarăşi ne
comparăm cu Clujul, parcă am fi de comparat cu Clujul noi. Când o să avem veniturile
Clujului o să ne permitem să facem ce fac cei de la Cluj. Ori când eu comparam cu
Clujul, dvs. ziceaţi că nu trebuie să ne comparăm cu Clujul. Dacă ar fi avut la bază o
reorganizare, o eficientizare a activităţii societăţii, o restructurare, aş fi fost de acord cu
această scădere a redevenţei, dar, în condiţiile actuale, mie mi se pare că nu rezolvă cu
nimic situaţia de la RAT. De aceea, eu voi vota împotriva acestui punct. Mulţumesc!
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Deci n-aş vrea să intru foarte mult în amănunte, decât într-unul singur din tot ceea
ce aţi spus dvs. Este corect ceea ce spuneţi vis a vis de eficientizare şi toate celelalte
lucruri. Un singur lucru aş vrea să precizez. Reducerea redevenţei nu înseamnă
sed ord. 27.08.2020
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creşterea subvenţiei către RAT. Pentru că în afară de subvenţie care se acordă
persoanelor vârstnice aşa cum am votat noi în consiliul local, şi 50% din abonamentul
elevilor pentru că cealaltă jumătate este subvenţionată de către stat, noi avem obligaţia,
conform legislaţiei europene, conform legislaţiei româneşti şi conform contractului de
delegare, să facem o compensaţie a cheltuielilor atunci când cheltuielile depăşesc
veniturile şi să asigurăm un profit de 3,5%. În momentul în care această redevenţă este
foarte mare şi pe măsură ce s-au achiziţionat autobuze noi şi au intrat în administrarea
RAT-ului, pe calculul vechi, pe formula veche, se obţinea o redevenţă foarte mare şi în
compensare, noi trebuia să plătim o compensaţie foarte mare. În valoare absolută,
sumele rămân la fel, numai că se reduce cuantumul lor. Scade redevenţa, scade şi
compensaţia. Nu dăm un leu în plus, nu luăm un leu în plus. Numai că nu mai lucrăm
cu nişte cifre foarte mari, ci lucrăm cu nişte cifre normale. Acest mod de calcul al
redevenţei, este consecinţă şi s-a dat exemplu acolo Clujul, nu pentru că ne place nouă
să ne comparăm cu Clujul, pentru că mie nu-mi place să mă compar cu nimeni. Eu
sunt eu şi Craiova este Craiova. Ci datorită faptului că pe măsură ce creşte patrimoniul
acestei instituţii, ce creşte volumul de mijloace de transport auto, normal că trebuie să
intri într-o zonă de calcul a redevenţei în aşa fel încât cifrele să nu fie foarte mari.
Dl. Consilier Local Mănescu:
Şi asta este singura soluţie pe care o găsiţi? O restructurare, o eficientizare a
societăţii, nu credeţi că ar fi mai nimerită decât simplul fapt de a da bani de la buget?
Dl. Primar Mihail Genoiu:
V-am spus că aveţi dreptate la celelalte puncte.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova,
conform actului adițional nr.2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional
nr.2 de modificarea a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse
regulate în municipiul Craiova, prevăzut la art.1.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 1
vot împotrivă (Mănescu) şi 6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu,
Câplea).
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a
indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de intervenție
Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în
infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub
intersecția străzii Arieș cu strada A.I. Cuza și, respectiv, cu strada
Împăratul Traian
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la
vot în ansamblu.
Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru
lucrările de intervenţie – Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a
energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub
intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv, cu strada Împăratul
Traian, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă cota de cofinanţare a obiectivului prevăzut la art.1, în cuantum de
10% din totalul de 1.000.000 lei, respectiv 100.000 lei.
Art.3. Se aprobă contribuţia financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale
obiectivului prevăzut la art.1, în cuantum de 505.386,63 lei.
Art.4. Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, efectuate cu
achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului,
nesuportate din bugetul programului.
Art.5. Se aprobă însuşirea raportului de audit energetic, prevăzut în anexa nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă desemnarea doamnei Marinela Zaharia să reprezinte Municipiul
Craiova în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art.7. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Direcţia EconomicoFinanciară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

31. Întrebări și interpelări
Dl. Consilier Local Mănescu:
Ne încheiem mandatul, dl. Primar, cel puţin dvs. şi eu, probabil că şedinţa
următoare, luna viitoare. În această perioadă ştiţi că fiind în consiliul de administraţie
al Voltaire-ului am militat tot timpul pentru soluţionarea unor probleme la acest liceu.
Singura problemă pe care aţi promis-o şi a rămas în aer este problema sălii de sport. În
condiţiile actuale, problema mi se pare mi mai importantă decât a fost înainte fiindcă
această sală de sport ar putea fi folosită pentru sistemul de învăţământ în condiţiile de
pandemie. Am fost acolo, am discutat cu profesorii, am discutat cu directoarea, s-au
găsit soluţii. Ar putea fi un mod în care ei ar avea spaţii suficiente să poată să-şi
desfăşoare activitatea în condiţiile legii. Vă rog frumos să încercăm să rezolvăm
această problemă.
sed ord. 27.08.2020
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Am înţeles că acum se dă mobilier şcolar la anumite şcoli. Voltaire nu a avut
niciodată din partea primăriei mobilier. Duce lipsă de acest mobilier. Vă rog frumos,
introduceţi şi Voltaire pe lista de distribuire a mobilierului şcolar. Este vorba de bănci
şi scaune.
D-na Consilier Local Ungureanu:
Dl. Primar, vreau să vă rog, staţia de vis a vis de IML se sparg mereu geamurile şi
locuitorii de acolo m-au rugat să vă rugăm să puneţi pe cineva să verifice şi să ia
măsuri să nu se mai spargă geamurile de la staţia de autobuz de acolo. Pe bvd. Dacia.
Apoi vreau să vă mai rog în numele părinţilor care au câţiva cai la hipodromul din
parc, unora li s-a făcut reducere şi altora nu li s-a făcut şi sunt copii care vin acolo să
mai călărească acesti cai pe care îi au în proprietate, copii cu handicap, cu anumite
probleme şi aş vrea să vă rog frumos să-i ajutaţi şi pe aceşti părinţi cu copii care au cai
să le faceţi şi lor reducere, nu numai cum li s-a făcut celor care s-a votat în consiliul de
administraţie al RAADPFL.
Vreau să vă mai rog frumos să mutăm totuşi staţia din Vlad Tepeş de acolo, aşa cum
am votat anul trecut, nu s-a mutat nici până acum. Tot aşa a rămas. Autobuzele nu au
loc, se urcă şi pe str. Macedonski, peste tot, că nu au loc să parcheze. Vă mulţumesc
frumos şi mulţumim tuturor pentru aceşti 4 ani în care poate puteam realiza mai multe,
dar probabil atât s-a putut. Mulţumesc!
Dl. Consilier Local Vasile:
Vreau să vorbesc pe scurt despre una din realizările pe care acest consiliu local 2016
– 2020 le-a avut şi anume stadionul de atletism. Săî ne aducem aminte că stadionul de
atletism a început pe mandatul trecut având termen de finalizare şi buget 2015. Deşi a
avut termen de finalizare 2015, fostul primar a avansat data de primăvara lui 2016 ca
termen de realizare. Ulterior, tot d-na Vasilescu a anunţat ca termen de finalizare
toamna lui 2016. După care dânsa a plecat la Bucureşti. Vreau să felicit colegii din
actualul consiliu local, chiar şi pe actualul primar pentru că am reuşit să scoatem din
mocirlă acel proiect şi după patru ani de zile deşi cheltuielile s-au dublat, am reuşit să
realizăm acel proiect. Totuşi, mi se pare inacceptabil ca la o investiţie realizată de
instituţia Consiliului Local, pentru că vă rog insistent de mult timp să nu faceţi
confuzie între cele două instituţii. Afară sunt două plăcuţe: Instituţia Primarului, care
execută şi Instituţia Consiliului Local care ia decizii. De asta, consiliul local trebuia să
realizeze inaugurarea. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, am înţeles din presă că acum
câteva zile a avut loc o cumetrie ceva la stadionul de atletism, cu muzicieni şi chiar cu
d-na primar care ne-a lăsat cu proiectul încurcat, care dânsa este deputat PSD şi a venit
la inaugurare fiind gazdă la realizarea consiliului local. Aş vrea să-mi daţi explicaţii în
scris ce a căutat d-na deputat PSD acolo, de ce nu au fost chemaţi toţi deputaţii, de ce
nu am făcut noi inaugurarea la investiţia noastră şi, mai ales, câţi bani s-au cheltuit
acolo. Ţin să vă aduc aminte şi repet, actuala conducere, actualul consiliu local, a
reuşit să scoată din mocirlă acel proiect lăsat baltă în 2016 de d-na Olguţa Vasilescu.
Este inacceptabil. Altfel ne vom trezi peste 10 ani de zile cu dânsa la inaugurarea
cartierului chinezesc.
Dl. Consilier Local Diaconu:
sed ord. 27.08.2020
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Aş vrea să le mulţumesc colegilor de la PNL şi celor de la PSD care au rămas în
sală. Remarc să sunt 5 colegi de la PSD. Găsesc că nu este un punct interesant pe
ordinea de zi „întrebări şi interpelări”. De fiecare dată aceştia pleacă din sală.
Aş avea două puncte pe care vreau să le supun atenţiei. Primul ar fi, este a treia oară
când aduc în discuţie acest subiect. În cart. Lăpuş lipseşte cu desăvârşire o piaţă. Am
identificat un teren, am propus şi se trece peste acest subiect. Nu ştiu care este motivul,
terenul este, lipseşte voinţa sau bunăvoinţa. Nu înţeleg care este motivul.
La începutul mandatelor noastre de consilieri locali am făcut câteva sesizări legate
de trecerile de pietoni foarte lungi din Craiova, treceri de pietoni care nu au scuar. Am
primit în scris faptul că se vor inventaria toate trecerile de pietoni din Craiova. Am
primit un răspuns aşa de legislaţie rutieră din partea executivului în care se explica cam
ce trebuie să facă şoferii şi pietonii pe anumite treceri de pietoni. Se termină mandatele
noastre. Nu am primit nici în ziua de astăzi această inventariere a trecerilor de pietoni.
În fiecare an ni se spune că nu a fost prins în buget. Anul următor se vor prinde în
buget aceste scuaruri. Se termină mandatul de patru ani, nu am primit nici în ziua de
astăzi, după patru ani, această inventariere a trecerilor de pietoni care sunt un pericol
atât pentru pietoni cât şi pentru participanţii la trafic. Vă mulţumesc.
Dl. Consilier Local Sirop:
În continuarea celor spuse de colegul Marian Vasile referitor la inaugurarea
stadionului de atletism care a fost făcută clandestin şi fără invitaţii că se întreba cineva
la un moemnt dat pe facebook de ce nu am fost acolo prezenţi. Nu am fost invitaţi. Am
înţeles ieri la comisie de la o colegă din primărie că este vorba să ne invitaţi acum,
după această şedinţă, dar vă anunţăm încă de pe acum că nu vom participa şi vrem să
refuzăm şi aceste pseudodecoraţii sau ce vreţi să ne puneţi aici legat de stadionul de
atletism, sunt nişte chestiuni onorifice, dar, dacă n-aţi avut plăcerea să ne invitaţi
înseamnă că nu ne-aţi considerat colegii dvs. şi nu vrem să participăm la această
inaugurare second jhand pe care vreţi s-o faceţi dvs. acum după ce aţi făcut defilarea
cu d-na deputat, că v-aţi făcut numărul, acuma vreţi să ne plimbaţi şi pe noi pe acolo.
Nu, nu suntem pentru defilare şi parada modei, aşa că vă mulţumim, dar nu vă
mulţumim. O să vă ţinem minte.
La punctul doi o chestiune practică legată de Lidl care este acolo pe Brestei după
Compania de Apă. Acolo mi-a fost semnalat de către un cetăţean că este o linie
continuă în dreptul Lidl şi cumva pe sensul cum se merge pe Brestei nu se poate lua la
stânga să intre. Este cineva care locuieşte chiar acolo. Cum vii dinspre Brestei el stă
vis a vis de Lidl pe partea stângă. El nu poate să facă stânga că e linie continuă acolo.
Trebuie să analizăm în comisia de sistematizare a traficului cumva, că încurcă
lucrurile. Asta este o chestie practică, trebuie rezolvată. Aştept şi la asta un răspuns
scris. Vă mulţumesc!
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Poate că am neglijat problema cu Voltaire cu sala de sport, dl. Mănescu, dar cred că
şi datorită faptului că nici la ora asta cred că nu sunt permise ore de sport în săli şi sper
să o rezolvăm până când se va reglementa această posibilitate de a intra cu elevii în
sala de sport.
sed ord. 27.08.2020
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Cu mobilierul şcolar este făcut un acord cadru, s-a semnat un subsecvent şi s-a adus
mobilier. Am plecat de la ideea că vor fi asigurate, în primul rând, toate grădiniţele.
Am luat-o de jos, de la grădiniţe, şcolile generale şi am atins foarte puţin zona de
colegii. Aşteptăm în continuare solicitări de la şcoli. Acordul cadru s-a făcut efectiv pe
seama solicitărilor. Nu înseamnă că toţi care au făcut solicitări, au şi primit din primul
subsecvent mobilierul. V-am spus, am început cu grădiniţele. Continuă, se montează
acest mobilier care a venit pe primul subsecvent, după care se va da o nouă comandă
cu următorii solicitanţi.
Dl. Consilier Local Mănescu:
Voltaire-ul are depuse cereri peste cereri şi nici nu a fost prins în lista aceasta de
mobilier.
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Am să verific acest lucru, dar nu are importanţă că a fost sau nu a fost, va fi prins în
subsecventele care urmează.
Rog Poliţia Locală să se sesizeze de problema de pe bvd. Dacia cu staţia din dreptul
IML. La fel dl. Director de la RAADPFL, vreau şi eu o informare cu situaţia la zi, cu
caii. Să ştiţi că am mediat în permanenţă această problemă, pentru că sunt pentru sport,
sunt pentru hipodrom, mi-am dorit acest lucru, n-am mai apucat, n-am avut timp să
mai facem şi acolo. Deci ca să răspund d-nei Ungureanu, vreau o informare cu situaţia
de la hipodrom. Nu mai este nimeni. Vreau această informare. D-na Secretar, să le fie
transmisă la ei, la RAADPFL. Ceea ce pot eu să vă spun, d-na Ungureanu, că exact pe
tiparul stadionului de atletism suntem într-o procedură de achiziţie a unui consultant
internaţional, acreditat de federaţiile internaţionale ca să ne spună toţi paşii, exact cum
s-a întâmplat la atletism. Cu proiectare, cu tot. Pentru a avea, după părerea mea şi acest
hipodrom la cel mai înalt nivel să mai închidem puţin cu încă o zală lanţul bazelor
sportive.
Staţia de pe Vlad Ţepeş nu mai este la noi. Problema este la Consiliul Judeţean.
Deci noi le-am transmis hotărârea consiliului local, le-am transmis în câteva rânduri
adresă în care să ia măsuri pentru că este obligaţia dânşilor să mute staţia de acolo în
Romaneşti dacă nu mă înşel eu, cred că acolo a fost mutată, acolo unde sunt scuarurile
acelea speciale şi poate mai facem încă o revenire la consiliul judeţean, dar la dânşii
este înţepenită la ora asta.
Stadionul de atletism eu vreau să vă spun că nu poate fi vorba de o inaugurare. Deci
nu a fost o inaugurare. Şi eu mi-am dorit foarte mult să existe. Nu am reuşit să luăm
niciun fel de aprobare pentru inaugurare, ne gândisem la un moment dat, vorbisem cu
preşedintele Federaţiei Române de Atletism o etapă, un campionat balcanic, absolut
orice. Deci nu am primit niciun aviz şi nu s-a putut ţine niciun fel de competiţie.
Părerea mea şi insist să existe o inaugurare, că voi mai fi eu sau nu voi mai fi, că se
ridică restricţiile, dar trebuie să fie o inaugurare. Am vorbit cu preşedintele Federaţiei
Române de Atletism care mi-a spus că există la ora aceasta o deschidere pentru
Campionatul Mondial de Ştafetă să îl ţină în România. Şi ar fi un lucru foarte frumos
să se facă o inaugurare cu prima ediţie a Campionatului Mondial în România, cu
primul concurs pe stadionul de atletism din Craiova. Dar această inaugurare trebuie
făcută. N-a fost decât o prezentare la presiunea acestor atleţi de renume care nu puteau
sed ord. 27.08.2020
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fi refuzaţi. Am vrut să o facem la început cu 500 de oameni, bineîmnţeles începeam cu
consilierii. Nu am primit decât un aviz pentru 200 de oameni. Dacă aţi observat nici nu
s-a atins nimeni de tribune, de local, de toată zona construită, ci efectiv pe pistă s-a stat
numai ca să le prezentăm dânşilor.
Piaţa din Lăpuş. Ar trebui să fie această adresă pe la patrimoniu? Vreau să văd şi eu
despre ce este vorba. Dl. Gâlea, luaţi legătura cu dl. Diaconu, vedeţi unde este
identificat acel teren, luaţi-l şi pe Alin Mărăcine, să ne uităm peste a. Ştii de ea, Alin?
Dl. Mărăcine:
Am zis în Lăpuş să încercăm cu o piaţă volantă, să vedem dacă merge.
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Nu prea ma văzut nici volanta pe acolo. Haideţi totuşi, să vedem locaţia. Măcar ştim
o treabă. Există posibilitate, da? Lângă Popeci, în parcarea aceea în stânga? Cred că
este terenul pe care l-am dat la Curtea de Apel pentru construirea Palatului de Justiţie.
Hai să-l verificăm până una alta.
Trecerile de pietoni. Dl. Iancu, vreau să vii cu inventarierea asta. Presupun că aţi
făcut-o, nu? Haideţi s-o dăm d-lui Diaconu.
Lidl de pe Brestei care a trecut prin comisia de sistematizare cred că aşa a primit
avizul de la Poliţia Rutieră. Când se iese, se iese numai la dreapta. Are un circuit făcut
în aşa fel încât să poţi să întorci şi pe străzile adiacente. Deci nu ni s-a permis, pentru
că şi aşa este o arteră foarte circulată. Dacă cei de la Lidl ar fi ieşit să taie sensul să
iese din oraş şi cei care vin din oraş, să intre, s-ar fi făcut o aglomeraţie de nedescris
acolo şi atunci este o sistematizare cu un inel să intre, să iese. Greşesc sau nu?
Eu vă invit, pentru că încă o dată vă spun, trecând peste toate aceste lucruri, este un
lucru cu care noi trebuie să ne mândrim şi ne mândrim. Eu, personal, vă spun sincer,
când mă apropii de stadionul de atletism, simt că se ridică părul pe mâini. Este un
lucru de care trebuie să fim mândri, este al nostru, este al Craiovei, nici eu nu plec cu
el acasă, nu plec din madat, din momentul acesta este al oamenilor, este al copiilor,
este al tuturor celor care vor să-l folosească şi este un bun al oraşului. Eu nu doresc
decât să avem şi sunt convins, vă dau cuvântul meu de onoare că sunt convins că în cel
puţin patru ani de zile vom avea campioni cel puţin la nivel european din Craiova.
Pentru că în lipsa bazei sportive, aduceţi-vă aminte că desfiinţasem echipele de sport
de sală. Şi după câţiva ani am câştigat campionatul cu echipa de volei, am câştigat
cupa HRF cu echipa de handbal fete. Acelaşi lucru se va întâmpla cu acest stadion
pentru că este unic în ţară. Deci nu are nimeni în materie de atletism condiţiile care
sunt la Craiova. Aduceţi-vă aminte, în perioada când era nea Nae Mărăşescu antrenor,
aducea din toată ţara, că aici au fost cei mai mari sportivi şi nu erau condiţiile de acum.
Sunt convins că o să ne mândrim cu ei, cât de curând o să-i aveţi aici, să-i aducem să-i
facem cetăţeni de onoare pentru rezultate.
Dl. Consilier Local Sirop:
Ministrul Tineretului de ce nu a fost invitat? Măcar ministrul. Nu au vrut campionii?
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Au fost decât acei sportivi. D-na deputat a fost în calitate de omul care a început
acest proiect. Hai să lămurim o treabă. Că s-a făcut proiectul, că s-a schimbat, dacă nu
era să se construiască stadionul de fotbal, nu vorbeam de ăsta. Pentru că pista a fost o
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obligaţie legală când ai demolat stadionul de fotbal cu pistă de atletism şi erai obligat
să faci o pistă de atletism şi ea s-a întâmplat doar datorită faptului că s-a demolat cel
vechi şi s-a construit cel nou. Pe cale de consecinţă pista de atletism a fost
transformată în stadion. Nu puteai să ignori geneza acestui lucru. Restul, nici măcar
din lumea sportului nu au fost invitaţi. Decât din lumea atletismului. Şi acolo n-au avut
loc. Au fost mulţi care mi-au trimis mesaje după aceea. O sportivă care nu a fost. Cele
două surori, Ionescu Florenţa şi Mariana Ionescu care au fost multiple campioane,
inclusiv la olimpiada de la Monreal şi care Mariana a fost ignorată. Florenţa,
Dumnezeu să o ierte, a decedat acum un an de zile. Şi mi-a părut extraordinar de rău că
nu am avut-o acolo. A fost o persoană care nu a fost invitată, a intrat, am lăsat-o, nu
puteam să-i zic nimic, este prietenul meu de o viaţă şi unul dintre cei mai mari sportivi
ai noştri, şi niciodată nu poţi să te superi pe el, Nicu Braun.
Mă roagă d-na secretar să vă fac o propunere, având în vedere că luna viitoare, luna
septembrie, şedinţa de consiliu cade chiar aproape de alegeri, să mutăm şedinţa de
consiliu de joi, luni, în data de 21 septembrie. Presupun că n-o să fie multe puncte pe
ordinea de zi, dar sunt anumite lucruri care ţin de urgenţă, de buget sau de
funcţionalitatea efectivă a instituţiei şi pentru acest motiv ne roagă să ţinem mai
devreme.
Eu vă invit în calitate de pireten la stadionul de atletism, nu de primar sau de
altceva. De prieten şi de fost atlet. Vă mulţumesc!

Dl. Preşedinte:
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.08.2020. Vă mulţumesc
pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian Cosman

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,
Tudosie Ramona
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