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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2021 

 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri!  

Vă rog să facem prezenţa. Din totalul de 27 consilieri locali, sunt în prezenţi în 
unanimitate, fiind întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei 
ordinare de astăzi.   
 Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedintei  ordinare din data de 31.12.2020. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
         Îl invit pe dl. Consilier Lucian Dindirică să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Craiova din 
luna ianuarie  2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 507/21.01.2021,  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 și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată 
și completată; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, în şedinţă ordinară, în data de 28.01.2021, ora 10,00,  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
       

       
1. Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova în 

anul 2020 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova pentru perioada februarie-aprilie 2021 
3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2020, realizat 

de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune referitor la 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 
Craiova, pentru anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și 
prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile 
din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de 
interes local, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale pentru Tineret a 
municipiului Craiova, pentru perioada 2021-2026 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică 
din municipiul Craiova 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de 
administrator al R.A.T. SRL 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2021, a numărului de asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de 
muncă pe raza municipiului Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale Municipiului Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.7 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 

16. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-
părți de 3,97 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.27 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-
părți de 6,88 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.27 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-
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părți de 7,06 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.27 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.14 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii prețului de achiziție a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Henri Coandă, nr.52 A 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii redevenței, pentru terenul situat în municipiul Craiova, 
str.Dimitrie Gerota, nr.7 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al chiriei lunare aferentă închirierii, prin licitație 
publică, a spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă, bvd.Oltenia, nr.41 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.55 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4054/2017, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi Jerpelea 
Andreea Renee PFA 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune 
nr.34219/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie 
Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.35676/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.372/2015 
încheiat între Municipiul Craiova şi  RC Craiova  A.S. VYSKOV 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.370P/10.11.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capitol A.G. 

31. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. asupra  unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunului 
„Magazie C23”, aparținând domeniul public al municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. 
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34. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-
2022 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către 
Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 

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

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului 
Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” 

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Teilor” 

40. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.2 la Contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea” 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Craiova Oraș 
Verde 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes 
local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru părinții ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2021 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea 
modalității de gestiune a activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 
publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul Craiova 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea 
de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul 
Craiova 

45. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 privind 
aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor 
de publicitate pe raza municipiului Craiova 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei Sociale 
pentru analiza cererilor şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii 

47. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisei locale de ordine 
publică a Municipiului Craiova 
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48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova 

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova 

51. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova 

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și 
Tineret ”Colibri” Craiova 

53. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal 
Craiova 

54. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova 

55. Întrebări și interpelări 
 

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, aşa cum a fost propusă de executiv. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 28.01.2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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: 

 
 

1. Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova în 
anul 2020 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pentru perioada februarie-aprilie 2021 

3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2020, realizat 
de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune referitor la 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 
Craiova, pentru anul 2021 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și 
prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile 
din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de 
interes local, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale pentru Tineret a 
municipiului Craiova, pentru perioada 2021-2026 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică 
din municipiul Craiova 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de 
administrator al R.A.T. SRL 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2021, a numărului de asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de 
muncă pe raza municipiului Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale Municipiului Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.7 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 

16. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-
părți de 3,97 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.27 
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18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-
părți de 6,88 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.27 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-
părți de 7,06 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.27 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.14 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii prețului de achiziție a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Henri Coandă, nr.52 A 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii redevenței, pentru terenul situat în municipiul Craiova, 
str.Dimitrie Gerota, nr.7 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al chiriei lunare aferentă închirierii, prin licitație 
publică, a spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă, bvd.Oltenia, nr.41 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.55 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4054/2017, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi Jerpelea 
Andreea Renee PFA 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune 
nr.34219/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie 
Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.35676/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.372/2015 
încheiat între Municipiul Craiova şi  RC Craiova  A.S. VYSKOV 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.370P/10.11.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capitol A.G. 

31. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. asupra  unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova 
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32. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunului 
„Magazie C23”, aparținând domeniul public al municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. 

34. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-
2022 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către 
Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 

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

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului 
Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” 

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Teilor” 

40. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.2 la Contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea” 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Craiova Oraș 
Verde 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes 
local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru părinții ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2021 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea 
modalității de gestiune a activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor 
publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul Craiova 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea 
de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul 
Craiova 
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45. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 privind 
aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor 
de publicitate pe raza municipiului Craiova 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei Sociale 
pentru analiza cererilor şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii 

47. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisei locale de ordine 
publică a Municipiului Craiova 

48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova 

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova 

51. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova 

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și 
Tineret ”Colibri” Craiova 

53. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal 
Craiova 

54. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova 

55. Întrebări și interpelări 
 

 
 
 

1. Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova 
în anul 2020 

 Dl. Preşedinte: 
 Având în vedere că este doar o informare, luăm la cunoştiiinţă, nu trebuie să ne 
exprimăm şi votul asupra acestui raport.  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova pentru perioada februarie-aprilie 2021 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Propunem pe dl. Lucian Săuleanu.  
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
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Propun pe dl. Lucian Dindirică.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot prima propunere de preşedinte de şedinţă, dl. Lucian Săuleanu. Cine 

este pentru? votat cu 13 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă. Nu a întrunit majoritatea 
necesară. 

Supun la vot a doua propunere pentru preşedintele de şedinţă, dl. Lucian Dindirică. 
Cine este pentru? votat cu 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 

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 februarie-aprilie 2021, dl. Lucian Costin Dindirică. 
  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 : 
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Sirop 
Flavius, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2020, 
realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, 
precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 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 ca excedentele rezultate în anul 2020 din execuţia bugetelor instituţiilor 

publice finanţate integral din venituri proprii, după operaţiunile de regularizare, 
respectiv ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalului Clinic 
Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate 
integral din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să rămână 
la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în anul 2021. 

Art.2.   Se aprobă ca excedentul rezultat în anul 2020 din execuția bugetului de venituri 
și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rezultat după 
operațiunile de regularizare ale Colegiului Economic „Gheorghe Ghițu”, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să fie preluat ca venit 
la bugetul local al Municipiului Craiova. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune referitor la 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 
Craiova, pentru anul 2021 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
În legătură cu acest proiect, aveam o chestiune legată mai mult să zicem de procedură 

şi de modul cum se desfăşoară aceste rapoarte, aceste planuri. Rugămintea pe care o am 
eu este ca aceste planuri să fie întocmite şi discutate într-un mod mai transparent cu 
societatea civilă şi cu persoanele implicate direct în aceste acţiuni. Şi am văzut că este 
specificat că a fost discutat cu organizaţiile şi cu grupurile care sunt în acest domeniu, 
doar că mi-aş dori să fie mai promovat pe pagina primăriei, pe paginile de facebook ale 
primăriei, pentru că putem să facem anumite greşeli, cum am făcut la ultima şedinţă de 
consiliu local când la hotărârea prin care am votat bursele şcolare, s-au omis bursele 
pentru elevi cu performanţe. Şi cred că ar trebui să corectăm acest lucru din hotărârea 
respectivă şi să discutăm mai bine toate lucrurile acestea înainte de a fi puse pe ordinea 
de zi.  

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

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale  administrate și 
finanțate din bugetul local al Municipiului Craiova, pentru anul 2021, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcţia 
Generală 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. 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și 
prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru 
activități nonprofit de interes local, conform Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general 
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 Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 
privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului 
Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, conform 
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.225/2019. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale pentru Tineret a 
municipiului Craiova, pentru perioada 2021-2026 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Strategia Locală de Tineret a municipiului Craiova - 2021-2026, 

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

Administraţie Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova 
în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate 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 desemnează dna.Diana-Mihaela Dimian, consilier juridic în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, ca reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Mihai-Vlad Butari, administrator al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului Dolj. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.55/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dna. Diana-Mihaela Dimian, dl. Mihai-Vlad Butari şi 
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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:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Sirop Flavius). 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie 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 numirea membrilor în consiliile de administraţie al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, potrivit anexei nr.1, al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, potrivit anexei nr.2 şi al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, potrivit anexei nr.3. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 şi modificările ulterioare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

- 1 abţinere (Sirop Flavius) 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ale 
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unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate 
juridică 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 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ 
preuniversitar de stat și 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, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.431/2018. 

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:  
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Săuleanu Lucian, Sirop Flavius, Spânu Dan, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate 
juridică din municipiul Craiova 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Se supune la vot în forma propunerilor pe care aţi făcut-o pe grupuri. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă modificarea poziţiilor 7-18  din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.351/2020, prin completarea cu un membru, după cum 
urmează: 
a)  la Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” Craiova –Diaconu Dan; 
b) la Liceul Tehnologic „Costin D. Neniţescu” Craiova –Cîrceag Eduard 

Alexandru; 
c) la Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuşi” Craiova –Sas Teodor Nicușor; 
d) la Liceul de Industrie Alimentară Craiova –Stoian Daniel; 
e) la Liceul Tehnologic „Charles Laugier” Craiova –Dinescu Sorin Nicolae; 
f) la Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova –Drăgoescu Cezar Mihail; 
g) la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Craiova-Sirop Flavius Adrian; 
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h) la Liceul Tehnologic Auto Craiova-Dindirică Lucian Costin; 
i) la Liceul „Traian Vuia” Craiova-Sirop Flavius Adrian; 
j) la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova- Sas Teodor Nicușor; 
k) la Liceul Energetic Craiova-Enescu Georgel; 
l) la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova-Vasile Marian. 

Art.2.  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:  
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Săuleanu Lucian, Sirop Flavius, Spânu Dan, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de 
administrator al R.A.T. SRL 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Referitor la numirea d-lui Tănăsescu pentru 4 ani, noi atunci când i-am prelungit 

mandatul, nu de o dată, chiar de două ori, am înţeles urgenţa prelungirii mandatului pentru 
câteva luni pentru a asigura , cum ar veni, interimatul, dar acum vorbim de o desemnare 
pentru o perioadă de 4 ani. Pentru desemnarea aceasta, noi considerăm că ar fi fost nevoie 
de un proces mult mai amplu, mai transparent ca să permită desemnarea unei persoane, 
care, într-adevăr, să aducă un bonus RAT-ului. În momentul de faţă noi nu ştim felul prin 
care a fost selectat dl. Tănăsescu, nu ştim dacă a fost anunţată public această poziţie, nu 
ştim care au fost criteriile pentru alegerea lui şi din acest motiv noi propunem şi vom vota 
împotriva acestei desemnări şi propunem ca până atunci când îi expiră contractul d-lui 
Tănăsescu, să putem demara un proces mult mai incluziv, mai meritocratic şi mai 
transparent. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În completarea a ceea ce spunea colegul meu, dl. Edi Cîrceag, eu nu stiu dacă dl. 

Tănăsescu este astăzi în sală alături de noi , dar aş fi avut de discutat cu dânsul şi până la 
urmă şi cu dvs. pe partea de procedură în ceea ce priveşte obiectivele. De ce spun asta? 
Pentru că dânsul are, conform anexei pe care ne-aţi prezentat-o, nişte obiective de realizat 
din punct de vedere economic, însă nu ştim cum se fac aceste obiective şi la ce an fiscal 
se raportează pentru că ele nu se pot raporta la 2020 întrucât nu este închis din punct de 
vedere fiscal anul 2020.  Practic, din ce a zis dl. Tănăsescu în şedinţa de comisie de ieri, 
un simplu exemplu: RAT va închide anul 2020 cu o cifră de afaceri de 63 milioane de lei 
şi practic dânsului ca obiectiv de performanţă,  - atenţie!, de performanţă – i s-a bugetat 
o scădere a cifrei de afaceri cu 10%, ceea ce nu este normal pentru că în nicio companie 
nu ţi se dă să faci performanţă scăzând cifra de afaceri cu 10%.  Acelaşi lucru ar trebui 
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făcut şi în ceea ce priveşte profitul şi datoriile. De asta vă spun că indicatorii ăştia de 
performanţă cred că ar fi optim să fie daţi directorului în luna mai sau în luna iunie după 
ce se închide anul fiscal precedent, pentru că altfel, nu ştiu la ce an ne raportăm, la 2017, 
2018, 2019, la 2002? Habar n-am. Eu aici voiam să adaug, chiar am propus în şedinţa de 
comisie de ieri un amendament ca dânsul să aibă ca obiectiv de performanţă o creştere a 
cifrei de afaceri cu 5% versus anul 2020 însă a picat la vot în cadrul comisiei, din păcate. 
Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Au atins colegii nişte puncte sensibile legate de această discuţie. Eu vreau doar să 

subliniez neseriozitatea sau inconsecvenţa colegilor de la PSD care acum câteva luni, nu 
sunt mai mult de trei luni de când am avut discuţia aceasta şi inisitau pe faptul că 
prelungim acest mandat de urgenţă doar o lună, după aceea doar două luni, vom căuta 
cele mai bune soluţii şi venim cu eterna soluţie mai mult sau mai puţin performantă 
propusă aici de faţă. Este încă o davadă de neseriozitate a colegilor de la PSD din 
Consiliul Local pentru că nu sunt consecvenţi, adică nu merg pe cuvântul dat. Au zis, da, 
Domne, avem o urgenţă, ba chiar încercau să ne îndemne să votăm şi noi şi să susţinem 
propunerea Tănăsescu atunci,  este o chestie de o lună, trebuie să salvăm oraşul, să salvăm 
planeta, când, de fapt, ştiam că este un fel de găselniţă pentru a prelungi acest mandat, pe 
termen, nu că nedeterminat, pe 4 ani. Nu putem fi de acord cu această nominalizare, de-a 
lungul timpului am subliniat foarte multe dintre greşelile făcute de acest conducător care, 
atât ca director plin, cât şi ca director adjunct, drept urmare, vom vota împotriva acestei 
nominalizări şi o să fim mai atenţi la ce promiteţi altă dată. 

Dl. Preşedinte: 
Un scurt comentariu. Dvs. l-aţi evaluat pe dl. Tănăsescu în 2018 cu nota 10 pentru 

că evaluarea a fost la Partidul Naţional Liberal. Deci suntem foarte serioşi, propunem 
oameni foarte competenţi.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al R.A.T. 

SRL, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.02.2021. 
Art.2.  Se stabileşte remuneraţia lunară a dlui. Tănăsescu Marcel, în cuantum de 16.640 

lei. 
Art.3.  Se aprobă contractul de administrare ce umează a fi încheiat între R.A.T. SRL și  

dl. Tănăsescu Marcel, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă al dlui.Tănăsescu Marcel 
încheiat cu R.A.T. SRL, pe perioada exercitării mandatului de administrator. 

Art.5.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea 
dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de administrator al R.A.T. SRL. 

Art.6. Se împuternicește dl. Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art.7.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător actul constitutiv al 
R.A.T. SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.5/2016. 



sed ord. 28.01.2021                                                        17                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă 
Dan şi dl. Tănăsescu Marcel vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Sirop 
Flavius, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2021, a numărului de 
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract 
individual de muncă pe raza 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,  pentru anul 2021, numărul de 550 asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului 
Craiova. 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în 
cadrul serviciilor publice de interes local ale 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.  Pentru anul 2021, începând cu acordarea drepturilor aferente lunii ianuarie, 

salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, precum și în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, Direcției 
Generale de Asistență Socială Craiova, Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal 
Craiova, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2020, prin derogare  de la 
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prevederile art.1 alin.2, art.2 alin.4, alin.5, art.3 alin.4 și alin.5 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.14/2018, rămân neschimbate. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Economico-
Financiară,  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, Direcția Generală de Asistență 
Socială Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.7 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.5, ap.7, către Mihart Anișoara, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.239035/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 149.533,59 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 
ani şi cu un avans de 24.027,25 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 22.37 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.7, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., din 
acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat 
în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei 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 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. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă 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 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. 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra 
cotei-părți de 3,97 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.27 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea cuantumului 

prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-părți de 3,97 % din 
terenul, în suprafață de 1714 mp, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.27, având nr.cadastral 10580/5, intabulat în Cartea Funciară nr.68423, în 
favoarea dnei.Țârcomnicu Viorela, în cuantum de 6.872 lei/an, echivalent a 1.412 
euro/an, respectiv 573 lei/lună, echivalent a 118 euro/lună., prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Țîrcomnicu Viorela 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra 
cotei-părți de 6,88 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.27 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea cuantumului 

prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-părți de 6,88 % din 
terenul, în suprafață de 1714 mp, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.27, având nr.cadastral 10580/2, intabulat în Cartea Funciară nr.68424, în 
favoarea S.C. Al-Shefa S.R.L., în cuantum de 11.909 lei/an, echivalent a 2.447 
euro/an, respectiv 992 lei/lună, echivalent a 204 euro/lună, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Al-Shefa 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra 
cotei-părți de 7,06 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.27 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea cuantumului 

prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-părți de 7,06 % din 
terenul în suprafaţă de 1714 mp., situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.27, având nr.cadastral 10580/4/1, intabulat în Cartea Funciară nr.68657, 
în favoarea dnei.Țârcomnicu Viorela, în cuantum de 12.220 lei/an, echivalent a 
2.511 euro/an, respectiv 1.018 lei/lună, echivalent a 209 euro/lună., prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Țîrcomnicu Viorela vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, 
sc.2, ap.14 
 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. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 
al negocierii vânzării apartamentului compus din trei camere și dependințe, 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, 
nr.14, bl.13, sc.2, ap.14, în cuantum de 134.335 lei, echivalent a 27.600 euro, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Henri Coandă, nr.52 A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind prețul de pornire al negocierii 

prețului de achiziție a terenului, în suprafață de 317 mp, situat în municipiul 
Craiova, str.Henri Coandă, nr.52 A, cu destinația de parcare, în cuantum de 
422.259 lei, echivalent a 86.756 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Nistor Sabinel și Nistor 
Mariana  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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prestației dreptului 

de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Dezrobirii, nr.94 B, în suprafață de 62 mp, în cuantum de 4.815 lei/an, 
echivalent a 989 euro/an, respectiv 401 lei/lună, echivalent a 82 euro/lună., 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Ion Marius Cătălin 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii redevenței, pentru terenul situat în municipiul Craiova, 
str.Dimitrie Gerota, nr.7 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea valorii redevenței, 

pentru terenul, în suprafață de 7.350,00 mp, situat în municipiul Craiova, 
str.Dimitrie Gerota, nr.7, concesionat către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., 
la suma anuală de 56.109,00 lei, echivalent a 11.523,00 euro (7,63 lei/mp/an 
echivalent a 1,57 euro/mp/an), respectiv suma lunară de 4.676,00 lei, echivalent 
a 960,00 euro (0,64 lei/mp/lună, echivalent a 0,13 euro/mp/lună), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Piețe și 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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al chiriei lunare aferentă închirierii, prin licitație 
publică, a spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă, bvd.Oltenia, nr.41 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 

al chiriei lunare aferentă închirierii, prin licitație publică, a spațiului, aparținând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice Craiovița Nouă, bvd.Oltenia, nr.41, în suprafață totală de 23,19 mp 
(12,66 mp-suprafața cabinetului, la care se adaugă cota indiviză aferentă spațiilor 
comune, în suprafață de 10,53 mp), la suma anuală de 5.353,00 lei, echivalentul a 
1.099,00 euro (230,85 lei/mp/an, echivalentul a 47,41 euro/mp/an), respectiv 
valoarea lunară de 446,00 lei, echivalentul a 92,00 euro (19,24 lei/mp/lună, 
echivalentul a 3,95 euro/mp/an), prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.55 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 

al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, 
bvd.Oltenia, nr.55, care face obiectul contractului de concesiune nr.47T/2005, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Niela Com S.R.L., 
la suma de 131,90 lei/mp/an, echivalent a 27,09 euro/mp/an, respectiv 10,99 
lei/mp/lună, echivalent a 2,26 euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Niela Com S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4054/2017, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi Jerpelea 
Andreea Renee PFA 
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 contractului de 

închiriere nr.4054/22.02.2017, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
şi Jerpelea Andreea Renee PFA, având ca obiect spațiul care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 12,53 mp., poziţia 40 C19, situat 
în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi Jerpelea Andreea Renee PFA 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune 
nr.34219/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica 
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 cesiunea contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica, ce are ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 28,38 mp, situat în 
municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui 
Novac), către S.C. Cabinet Medical Dr. Stroe Ioana S.R.L., reprezentată legal prin 
dr.Stănescu Liana, medic specialist medicină de familie, în calitate de 
administrator. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Cabinet Medical 
Individual Dr. Ilie Rodica şi S.C. Cabinet Medical Dr. Stroe Ioana S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.35676/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena 
Dumitru S.R.L., având ca obiect exploatarea spațiului, cu destinația de cabinet 
medical, în suprafață de 21,34 mp, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu 
Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), în sensul schimbării denumirii 
părţii contractante, respectiv din S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 
reprezentată legal prin asociat unic Dumitru Elena, în S.C. Meca - Medfam S.R.L., 
reprezentată legal prin dr. Dragomirescu Alina - Elena, în calitate de 
administrator. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Meca - Medfam S.R.L. 
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 modificarea contractului de concesiune nr.372/2015 
încheiat între Municipiul Craiova şi  RC Craiova  A.S. VYSKOV 
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 părții contractante din contractul de concesiune 

nr.372/2015 care are ca  obiect terenul ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 140,0 mp, situat în Calea Severinului, 
nr.97A, în sensul înlocuirii părţii contractante RC CRAIOVA A.S.VYSKOV, cu 
RC CRAIOVA NEW S.E. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.372/2015. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.672/2014 referitoare la concesionarea, prin 
negociere directă, către RC CRAIOVA A.S.VYSKOV, a terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Calea Severinului, 
nr.97A. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și RC CRAIOVA NEW S.E. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.370P/10.11.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capitol A.G. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.370/2014 care are ca obiect 

terenurile proprietatea privată a municipiului Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp, aferent magazinului 
alimentar, respectiv în suprafaţă de 14,52 mp, aferent sifonăriei, în sensul 
înlocuirii părţii contractante S.C. CAPITOL AG S.R.L., cu S.C. ELKAT COM 
S.R.L., după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două parţi. 
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Art.2. Se aprobă renegocierea redevenţei pentru terenurile prevăzute la art.1, având ca 
preţ de pornire raportul de evaluare care va fi însuşit prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.370/2014. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.336/2013 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă, către S.C. CAPITOL AG  S.R.L.,  a unor suprafeţe de teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str.Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. CAPITOL AG  S.R.L. și 
S.C. ELKAT COM S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Sirop Flavius, Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana,  Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian) 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. asupra  unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.   
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

asupra  bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat 
între municipiul Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., după cum urmează: 

a) se anulează poziţiile 2,6 şi 7 din  anexa nr.1 la contract; 
b) se modifică art.3 cu privire la redevenţă, în sensul diminuării  cu suma de 

247,18 lei/lună, respectiv de la 121.899,88 lei/lună, la 121.652,70 
lei/lună, începând cu 01.02.2021. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 
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Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011şi nr.257/2014 referitoare 
la contractul de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

               Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și 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: 
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Sirop Flavius) 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
asupra bunului „Magazie C23”, aparținând domeniul 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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunului „Magazie C23”, 
cu suprafaţa de 323 mp din acte şi 318 mp din măsurători, situat în municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr. 133,  identificat cu numărul cadastral 210155 – C23, Carte 
Funciară a Municipiului Craiova nr.210155,  identificat conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

              Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public 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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33. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” 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 anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., prin completare cu bunurile prevăzute 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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru 
anul şcolar 2021-2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se  aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-2022, conform 
anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare 
către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin 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 anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean 
Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova pentru 
realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Dolj”, prin actualizarea datelor de identificare a amplasamentelor necesare 
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realizării containerelor îngropate pentru colectarea deșeurilor municipale, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, 
Ungureanu Adriana , Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 2 abţineri (Marinescu Radu, Sirop Flavius) 
 
 

36. 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, pentru sediu, persoanelor 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, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi a 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, pentru 
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, astfel: 
a. pe o perioadă de 4 ani, pentru partidele politice; 
b. pe durata mandatului, pentru deputați și senatori.  

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. 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, prin completarea cu bunul prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a bunului prevăzut la art.1. 

                Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare și nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.                     

             Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în 
cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” 

 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 La acest punct am văzut că avem un memoriu tehnic justificativ şi un deviz general. 
Acolo este prevăzută o creştere a cheltuielilor cu aproximativ  5 milioane de lei, însă, din 
păcate, iarăşi nu ni se spune pe ce este acea creştere. Adică se spune acolo pentru 
securitatea la incendii, ş.a.m.d. se construiesc nişte bazine, nişte scări suplimentare, însă 
nu avem defalcată această creştere pe fiecare subcapitol în parte. Din acest considerent, 
colegii de alianţă, alianţa USR PLUS va vota împotriva acestui punct  şi rugămintea ar fi 
să se refacă devizul general spart pe subcapitole pentru a şti şi noi pe ce se duc banii 
aceştia în plus pentru că altfel, este un mare semn de întrebare.  
 Dl. Deselnicu - serviciul Investiţii: 
 Bunbă ziua! Mă numesc Deselnicu Marian, şef serviciu investiţii şi achiziţii. Vreau să 
vă comunic că devizul general a fost întocmit conform HG 907/2016, respectă formatul 
stabilit prin Hotărâre de Guvern, ceea ce este în plus ca urmare a solicitării Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă, lucrările necesare apărute în plus şi cantităţile şi tot ce apare 
în pluc ca urmare a solicitărilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă pentru obţinerea 
avizului de securitate la incendiu, aceste cantităţi sunt regăsite în devizul confidenţial şi 
în cantităţile care apar ca şi explicaţie a devizului. Ele sunt trecute acolo şi sunt conform 
solicitărilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Vreau să continui şi cu alte 
informaţii. În afară de ceea ce a solicitat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, mai 
avem şi o creştere ca urmare a inflaţiei de 3,8%. În plus, noi am aevaluat şi ca urmare a 
standardelor de cost. Ştiţi că a fost HG 63/2010 care între timp s-a abrogat şi în raportul 
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pe care vi l-am înaintat  nu am făcut referire la această hotărâre de guvern, dar şi ca 
standarde de cost. Standardul de cost S.cost 01 al Ministerului Sănătăţii, anexa 2.14, 
spunea că pentru un spital cheltuielile sunt estimate la 1351 eur/mp. În cazul nostru, noi 
suntem sub această valoare calculată. Noi avem un calcul de 1181 eur/mp, deci ne 
încadrăm şi ca şi standard de cost. Mai mult, noi ne aflăm la actualizarea devizului şi 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Mai mult, proiectul acesta, partea de 
estimare care se va trece în procedura pentru achiziţie a lucărilor, costul final al realizării 
investiţiei, va fi mai mic decât această valoare, urmând ca după procedurile de achiziţie 
publică şi stabilirea executantului lucrărilor, acesta va oferta o valoare mai mică decât 
valoarea estimată. Plus că această valoare include şi partea de proiectare, include şi taxele, 
avizele şi alte cheltuieli. Partea de C+ M este mai mică. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Vă mulţumesc, dar haideţi să vă explic despre ce am întrebat eu. Uite, avem aici în 
referatul de aprobare pe care l-am primit, de exemplu, au fost lărgite rampele scărilor 
celor două noduri de circulaţie verticală de la 2,20 m la 2,60. Asta este un subcapitol, de 
exemplu, dar nu este trecut cât costă acest subcapitol, ele nu sunt defalcate. 
 Dl. Deselnicu – serviciul investiţii: 
 Când se face proiectul şi cantităţile care vor fi puse în licitaţie, se spune, ca să vă dau 
un exemplu, scări. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dacă s-a ajuns la cifra de 5 milioane de lei creştere, este clar că au bugetat nişte 
cheltuieli pe aceste subcapitole de cheltuieli. Vă dau un exemplu, cei de la Getrix când a 
fost proiectul cu Casa Rusănescu, au venit şi au spus : mărim cu 4 – 7 milioane de lei, cât 
era atunci pentru că s-au modificat următoarele capitole de cheltuieli. Lucrul acesta nu s-
a întâmplat în cazul de faţă. Ni s-a pus în faţă o sumă de 5 milioane de lei majorată fără a 
fi împărţită pe categorii de cheltuieli să ştim cât costă fiecare operaţiune în parte că poate 
costă 1 milion sau poate costă 100 de milioane de lei în plus. Noi nu avem de unde să 
ştim.  
 Dl. Deselnicu – serviciul investiţii: 
 Da. O să vă spun. De exemplu, arhitectura. Se pot verifica aceste cantităţi, se pot 
analiza. Devizul care a fost la faza de SF şi devizul care este acum la faza de proiect. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Păi unde le putem verifica? Puneţi-ni-le şi nouă la dispoziţie. Nouă ne-aţi dat devizul 
deja majorat, ăla cu 29 milioane. Cel cu 25 nu-l avem. 
 Dl. Deselnicu – serviciul investiţii: 
 Există HCL 145/2019 care are ataşat devizul general. Şi acolo la arhitectură este o 
valoare. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Nu înţeleg. Dvs. ne trimiteţi pe noi la bibliotecă? 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Eu nu vreau pe capitole mari, vreau împărţit pe subcapitole  că aşa este normal, să ştim 
fiecare chestie făcută în plus cât costă, nu doar suma totală. 
 Dl. Deselnicu – serviciul investiţii: 
 Dacă doriţi, o să vă aduc mai multe date. Intrăm prea mult în amănunte.  



sed ord. 28.01.2021                                                        33                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Nu este niciun amănunt. Eu v-am dat exemplu cu Casa Rusănescu. Aveţi 5 operaţiuni 
aici care se fac în plus. Nu ne spuneţi cât costă fiecare.  
 Dl. Deselnicu – serviciul investiţii: 
 O să cer proiectantului să-mi dea o expunere detaliată. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Înţeleg că amânăm acest punct că nu avem toate datele. Dl. Drăgoescu a cerut o 
detaliere, ca să ştim ce votăm. Acum nu ştim ce votăm. 
 Dl. Preşedinte: 
 O să primească informare.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  din 

Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind  
obiectivul de investiţii „ Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp 
P+4E pentru secția recuperare neurologică”, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)- 29.958.066,19 lei, din care construcţii montaj 
(C+M), inclusiv TVA -18.519.455,89 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 18 
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.145/2019. 

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:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  10 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana,). 

- 3 abţineri (Sas Teodor, Sirop Flavius, Vasile Marian) 
 

 
39. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Teilor” 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aici aş vrea să subliniez superficialitatea cu care se întocmesc devizele la proiectarea 

acestor străzi. Respectiv în hotărârea de consiliu din 2016, deşi se ştia şţi atunci că str. 
Teilor face legătura între drumul expres promis încă din campania de prin anul 2012, de 
acum 9 ani deja şi municipiul Craiova. Cu toate acestea, a fost prevăzută o lăţime a străzii 
de doar 6 m. De asemenea, structura sistemului rutier nu prevedea traficul greu care urma 
să treacă pe acea stradă, deşi repet, era tot o stradă care făcea legătura între drumul expres 
şi Craiova. Nu erau prevăzute trotuare, nu era prevăzută canalizare pluvială. Deci sunt de 
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acord să se reabiliteze această stradă, dar nu sunt de acord cu superficialitatea cu care sunt 
întocmite aceste proiecte. De aceea, mă voi abţine la acest punct. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Ne vom abţine la acest punct. Nu mai are rost să mai discutăm cu dl. Director. 

Documentaţiile, din păcate, sunt din ce în ce mai superficiale, cele care sunt puse la 
dispoziţia consilierilor şi mai ales atunci când vorbim de foarte foarte mulţi bani ai 
craiovenilor. Ceea ce aş vrea eu să întreb dacă există autorizaţie de construire la această 
stradă şi dacă se face o modificare de temă în concordanţă cu modificările aduse la punctul 
39.  De asemeni, dacă a fost autorizaţie de construire şi cu modificări de completare şi 
pentru bvd. Carpenului.  

Dl. Fetoiu Mihai – serviciul investiţii: 
Mă numesc Fetoiu Mihai, sunt inspector de specialitate în cadrul Direcţiei de 

Investiţii. Ce voiam să vă spun, dl. Consilier, există autorizaţie de construire, bineînţeles 
pentru str. Teilor. Varianta aleasă la dali se menţine, deci nu este vorba în primul rând, de 
schimbare de soluţie ca să spunem că ne situăm pe varianta aceasta.  De asemenea, nici 
schimbare de temă în cursul execuţiei lucrărilor nu este cazul. Varianta trecută în 
D.T.A.C. cu viză de neschimbare, este cea care este cuprinsă în această strucutră a 
proiectului tehnic pentru str. Teilor. Deci nu ne aflăm în situaţia nici de schimbare de 
soluţie, nici de schimbare de temă pe parcursul executării lucrărilor. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
 D-na Primar, vă rog totuşi să fiţi atentă la aceste autorizaţii de construire. Din punctul 

meu de vedere necesită o modificare de temă în contextul în care se lăţeşte strada.   
Dl. Fetoiu Mihai – serviciul investiţii: 
Este prinsă pe existent, dl. Consilier.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Teilor”, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)- 6.236.751,08 lei, din care construcţii montaj 
(C+M), inclusiv TVA -5.641.262,25 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 7 
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.31/2016. 

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:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  13 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, 
Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Sirop Flavius, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 
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40. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al 

municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.2 la 
Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Acest punct, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai importante puncte 

de pe ordinea de zi de astăzi şi mi-ar fi plăcut să fie o prezentare mai amplă a acestui 
punct pentru presă şi pentru oamenii din Craiova, pentru că prin acest punct se face o 
schimbare majoră în ceea ce priveşte colectarea gunoiului din Craiova, colectarea 
deşeurilor din Craiova. Este un pas im portant pentru Craiova,  este un pas bun, doar că, 
aşa cum am spus şi în şedinţa de comisie, părerea mea este că trebuie mai multă informare 
pe acest subiect, iar craiovenii trebuie să ştie ce urmează să se întâmple cu colectarea 
deşeurilor din Craiova. Eu îmi doresc foarte mult ca colectarea selectivă să se facă în oraş. 
Este un pas foarte foarte important pentru noi, dar informarea lipseşte, iar oamenii trebuie 
să ştie ce se întâmplă. De asemenea sunt foarte multe puncte importante care cuprind 
acest lucru. Este noul preţ pe gunoi pe care oamenii nu-l ştiu cât va fi în momentul în care 
se va face concesiunea către noua societate de salubritate. Modul în care se va face această 
colectare. Modul în care se va face la persoanele fizice care locuiesc la case şi la 
persoanele fizice care locuiesc la bloc. Sunt foarte multe puncte de discutat şi asta 
spuneam, că mi-ar fi plăcut o comunicare mai bună chiar şi în şedinţa de astăzi, o 
prezentare mai amplă. Vă mulţumesc frumos!. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Din calculele noastre, circa 150 de oameni îşi vor pierde locul de muncă, cei implicaţi 

în activitatea de transport deşeuri. Am dori să ştim ce se întâmplă în primul rând cu acei 
oameni , dacă am anticipat cumva şi dacă putem să-i ajutăm să le găsim ceva. 

Taxa de redevenţă am observat că se modifică de la un milion şapte sute de mii la 
şapte sute de mii. Există o argumentare, un motiv real pentru care se modifică această 
taxă? Şoi am observat că se mai face o modificare la art. 12, dacă nu mă înşel, cel cu 
indicatorii de performanţă.  Se elimină indicatorii de performanţă sau nu am înţeles foarte 
bine ce se întâmplă acolo? Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
Am câteva întrebări legate de acest subiect. În primul rând am pus aceste întrebări şi 

în cadrul comisiei şi nu prea am fost mulţumit de răspunsurile pe care le-am primit. De 
aceea reiau acum. Prima ar fi de ce la licitaţia cu Iridex s-a înscris şi Salubritatea şi după 
aceea s-a retras. Pentru că de ani de zile colectarea gunoiului în oraşul nostru a fost făcută 
de către Salubritate şi acum peste noapte, nu se mai poate? 

A doua problemă, exact cum a spus şi colegul meu, dl. Corâţu, ce se va întâmpla cu 
angajaţii de la Salubritate? D-na Primar ne-a spus că Iridex din momentul când va veni, 
va scădea preţul la colectarea gunoiului. Aş vrea să se consemneze chestia asta şi să 
vedem dacă, într-adevăr, va scădea preţul de către Iridex. 
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Dl. Consilier Local Vasile: 
Uitaţi că din păcate am ajuns în această situaţie în care foarte mulţi craioveni rămân 

fără locuri de muncă. Ani de zile am insistat ca Salubritatea să participe la licitaţie chiar 
şi într-o formă de asociere. Putea să participe într-o formă de asociere cu orice alt operator 
privat sau de stat din România, însă, din păcate, nu au făcut acest lucru. Am cerut la 
comisie şi mi s-a spus că până la şedinţă primesc, numărul exact de oameni care au fost 
disponibilizaţi şi care vor fi disponibilizaţi, tocmai din această cauză în care operatorul 
nostru nu a participat la licitaţie. Nu am primit până acum câte sute de oameni au rămas 
şi vor rămâne fără serviciu. Că vor fi angajaţi de Iridex, că nu vor fi, asta este altă discuţie. 
Nu avem nimic oficial în sensul acesta.  Mai mult decât atât, mi se pare anormal să 
colectăm noi banii în sensul în care firma privată plăteşte, emite o factură către Ecodolj, 
preţ pe tonă, iar noi încasăm taxă fixă de la craioveni şi plătim către Ecodolj pentru acest 
lucru. Sunt ferm convins că vom avea probleme în sensul în care unii cetăţeni vor genera 
mai mult, alţi cetăţeni vor genera mai puţin. Noi plătim până la urmă un preţ pe tonă către 
Ecodolj care plăteşte către firma privată. Cum veţi rezolva această problemă, veţi pune 
paznici la ghena de gunoi dintre blocuri, să vedem care cât pune acolo să luăm o taxă 
fixă? Acestea sunt cele două probleme. Câţi oameni pierd şi şi-au pierdut serviciul şi cum 
rezolvăm această problemă cu taxa pe gunoi care este fixă pentru toţi cetăţenii? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşa este în toată Europa. Toţi cetăţenii trebuie să plătească taxa de gunoi.  Din păcate, 

în acest moment nu toţi cetăţenii craioveni achitau taxa de gunoi. În momentul în care s-
a făcut acest proiect pe fonduri europene, care, a propos, este gestionat de Consiliul 
Judeţean, au fost nişte condiţionalităţi acolo, printre care operatorul să fie selectat prin 
licitaţie publică,  şi această taxă despre care vorbiţi dvs.  Dar o să vreau să vă răspund 
punctual tuturor şi o să încep cu redevenţa. În primul rând, vreau să nu faceţi o confuzie. 
Redevenţa nu o încasează Primăria Craiova, redevenţa o încasează Consiliul Judeţean 
Dolj. Ne ajută dacă ea este mai mică pentru că această redevenţă se regăseşte în tarif. 
Redevenţa se stabileşte la valoarea de amortizare a bunurilor în conformitate cu legea. 
Deci nu a venit nimeni peste noapte să facă vreo modificare, aşa că a avut vreo înţelegere 
cu operatorul privat cum văd că unii care habar n-au administraţie vorbesc în spaţiu 
public. În primul rând, fac o confuzie pentru că nici nu ştiu cine încasează această 
redevenţă. De asemenea, vreau să vă spun că redevenţa a scăzut faţă de anul trecut pentru 
că o parte dintre utilaje au fost deja achiziţionate prin proiect de Consiliul Judeţean şi pe 
fonduri europene şi o parte de către Iridex. Ori, aşa cum v-am spus, redevenţa înseamnă 
valoarea de amortizare a bunurilor. Iniţial a fost o redevenţă mai mare şi pentru că nu 
intrase Craiova în aria de operare. Şi, a propos de asta, vreau să vă spun că în momentul 
în care operatorul va intra şi pe Craiova, va scădea preţul la gunoi şi pentru celelalte 
localităţi din judeţul Dolj care fac presiuni foarte mari prin ADI  Ecodolj ca noi să votăm 
în sfârşit acest punct pe care îl avem pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă, nu a dispărut niciun indicator de 
performanţă. Vă rog să vă uitaţi, sunt zece pagini de indicatori de performanţă. Adică ar 
trebui să studiaţi mult mai bine ceea ce vă punem la dispoziţie.  

De asemenea, în ceea ce priveşte licitaţia. Aici ar trebui să facem precizarea că a fost 
o obligaţie din proiect ca operatorul să fie stabilit prin licitaţie. S-a încercat iniţial ca 



sed ord. 28.01.2021                                                        37                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

operatorul să fie regional, exact ca la Compania de Apă. Nu s-a acceptat acest lucru, s-a 
întors proiectul înapoi şi a trebuit să se facă  licitaţie. Am aici invitaţii de asociere către 
absolut toate firmele care se ocupă de Salubritate din România şi cred că dl. Sirop care a 
fost în această comisie de negociere, ar putea să vă dea toate informaţiile. Prin proiect, se 
stabilea ca operatorul să aibă cifră de afaceri de 85 de milioane. Salubritatea nu avea în 
acel moment decât 45 de milioane cifră de afaceri, deci nu putea sub nicio formă să 
participe singură la această licitaţie. Si atunci s-au trimis adrese către absolut toţi 
operatorii din România. Vi le pun la dispoziţie. Puteţi să le luaţi de acum dacă doriţi. Nu 
este niciun fel de problemă. Mai mult decât atât, au fost refuzuri, şi au fost refuzuri pentru 
că ei doreau să participe singuri la licitaţie sau nu erau interesaţi deloc de această licitaţie 
şi a fost o singură firmă care la un moment dat a dorit să participe împreună cu salubritatea 
care s-a răzgândit pe parcurs. Deci s-au făcut absolut toate demersurile necesare, din 
păcate însă, asta a fost situaţia.  

În ceea ce priveşte masterplanul de deşeuri, el este gestionat de Consiliul Judeţean şi 
sunt convinsă că va face absolut toate dezbaterile necesare. În ceea ce ne priveşte va fi un 
regulament care va fi pus în dezbatere publică, probabil că luni îl vom pune în dezbatere 
publică şi după ce va sta 30 de zile în această procedură, îl vom supune atenţiei şi 
consiliului local, unde veţi regăsi toate aceste aspecte care vă interesează, inclusiv 
sancţiunile pentru cetăţenii care nu colectează selectiv.  

În ceea ce priveşte locurile de muncă, până în acest moment nimeni de la Salubritate 
nu şi-a pierdut locul de muncă. Discuţiile pe care le-am avut cu operatorul, au fost de 
următoarea natură, că vor fi preluaţi absolut toţi cei care lucrează la ora actuală pe 
maşinile de gunoi, deci toţi cei care se ocupă cu colectarea deşeurilor, mai puţin casierele, 
unde suntem, de asemenea, în discuţii foarte avansate cu ADI Ecodolj, pentru că au nevoie 
de personal, să fie angajate la ADI Ecodolj. Şi probabil că aceşti angajaţi vor fi preluaţi 
acolo. Sigur, va fi o procedură, aşa cum este peste tot,  dar, în principiu, sunt oameni deja 
formaţi care au lucrat în acest sistem şi sunt absolut convinsă că se vor descurca foarte 
bine.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Şi nimeni nu şi-a pierdut serviciul în ultimii ani la Salubritate? În ultimii doi ani din 

cauza acestui lucru.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În ultimii ani? Urmează, spuneţi dvs. Noi sperăm să nu se întâmple acest lucru. Din 

cauza asta v-am spus că facem toate demersurile necesare. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Voiam să fac câteva precizări. Confirm, într-adevăr, că s-au făcut adrese pentru 

asociere pentru respectivele firme, dar pentru a restabili adevărul istoric, nu am fost în 
acea comisie de negociere. Într-adevăr, directoarea de la vreme, a făcut aceste adrese şi 
s-a dorit până la un punct asocierea, dar până la urmă nu s-a reuşit. Nu ştiu din ce motive, 
şi ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat de la Salubritate, pentru că, până 
la urmă, nu aş fi vrut să fiu la momentul la care ne găsim acum, să fi fost cumva pe acolo. 
Nu ştiu, îmi pare rău de aceste locuri de muncă şi de acei oameni care se vor găsi în 
această situaţie. Nu ne garantează nimeni că o să-i preia Iridex-ul. Asta este o problemă. 
Şi în momentul în care eu am văzut că nu se poate participa la licitaţie sau că nu s-a reuşit 
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această asociere din motive dependente de unii sau de alţii, nu ştiu dacă a fost o intenţie 
sau ceva, am ales să plec. Deci asta voiam să restabilesc. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Haideţi să restabilim adevărul cu documente. Deci aşa cum v-am spus, aici sunt 

invitaţii de participare la asociere către absolut toate firmele de salubritate din România. 
Toate. Şi v-am spus care a fost situaţia. 

 În ceea ce priveşte pe dl. Sirop, am aici în faţă o decizie a administratorului Peţa 
Eliza care stabileşte această comisie de negociere, director tehnic – Sorin Ciobanu, 
director economic – Doina Gângioveanu, director comercial – Flavius Sirop, consilier 
juridic – Daladimos Raluca, responsabil achiziţii – Mihaela Lupu. Într-adevăr în spate 
este o cerere a d-lui Sirop de a se retrage din această comisie. „Subsemnatul, Sirop Flavius 
Adrian, director comercial al SC Salubritate SRL, solicit prin prezenta, retragerea din 
comisia de negociere în vederea stabilirii unei eventuale colaborări cu entităţi de stat sau 
persoane juridice, întrucât, pentru data de 30.10.2015, dată la care este programată o 
discuţie cu terţă entitate, am depus o solicitare de concediu de odihnă, fiindu-mi necesar 
pentru rezolvarea unor probleme personale ce nu permit amânare”. Deci nu că aţi fi găsit 
dvs. ceva neclarităţi acolo, ci pentru că voiaţi să mergeţi în concediu. Şi am şi rezoluţia 
d-nei Peţa că nu se aprobă. Deci aţi făcut parte din comisie. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
D-na Primar, nu pot să nu observ faptul că noi, consilierii locali, la punctele 

anterioare nu am beneficiat de toate documentele, toate devizele şi primim la fiecare punct 
de pe ordinea de zi documentaţie incompletă, în schimb, dvs. veniţi cu lucruri în plus, şi 
cu hârtii şi cu dosare, subnteţi foarte pregătită. Nu cred că este starea normală de fapt.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Veţi primi de la executiv absolut toate documentele pe care le-aţi solicitat. Domnul 

este funcţionar public, nu este şeful Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii. Doamna Nuţă, 
împreună cu alţi directori, este într-o delegaţie la Cluj, după ce au fost la Oradea şi la 
sectorul 4 Bucureşti. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Vreau şi eu să intervin foarte scurt.  În concluzie, d-na primar ne asigură că nimeni 

de la Salubritate nu-şi va pierde locul de muncă, urmare a delegării gestiunii unor servicii. 
Da? Este corect? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu n-am de unde să ştiu dacă cineva îşi va pierde sau nu locul de muncă. În primul 

rând pentru că există şi o lege, dacă sunt soţ şi soţie, când se fac disponibilizări, doar unul 
dintre ei trebuie să rămână. Aşa este legea. Am spus că noi facem toate demersurile 
necesare ca să se angajeze, să se reangajeze  aceşti oameni. Şi deocamdată, intenţia 
operatorului de salubritate  este să-i preia pe toţi cei care se ocupă de gestiunea de deşeuri, 
mai puţin casierele cu care nu are ce să facă, dar pentru acestea, soluţia de rezolvare există 
la Consiliul Judeţean, prin ADI  Ecodolj. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sas: 
Deci este posibil ca anumite persoane să-şi piardă locul de muncă. Aceasta este 

concluzia.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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Cred că am fost suficient de clară.  
Dl. Consilier Local Stoian: 
Mai am şi eu două întrebări scurte pentru d-na primar. În primul rând, noi n-am avut 

de unde să ştim că n-am găsit în proiect că s-a pus condiţia ca cifra de afaceri la licitaţie 
să fie de 85 de milioane şi Salubritatea avea doar 45 milioane, ca să-mi dau seama de ce 
nu a participat Salubritatea. Nu ne-aţi spus clar, cum ne-aţi spus, de altfel, în comisii, dacă 
scade sau nu preţul după ce vine această firmă, Iridex. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Îmi cer scuze, stimate coleg, că nu am răspuns la întrebarea asta, dar cred că este 

logic pentru toată lumea, pentru că asta votăm de fapt astăzi. Scăderea preţului la gunoi. 
Pentru asta ne-am adunat aici. Iar în ceea ce priveşte cealaltă chestiune, licitaţia a fost 
organizată de Consiliul Judeţean Dolj, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene 
pentru proiectul respectiv de gestionare a deşeurilor. 

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

Art.1. Se aprobă mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin 

concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 

fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea Președintelui și Directorului Executiv ai Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, ca în numele 
și pe seama unității administrativ-teritoriale municipiul Craiova, să semneze Actul 
Adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegare prin 

concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 

fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer 

Goicea”. 
Art.3. Pe data  prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea contractului 
privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
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Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

-  12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

- 1 abţinere (Sirop Flavius). 
 

 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Craiova 

Oraș Verde 
Dl.Consilier Local Săuleanu: 

   Cu privire la acest material, punctul 41, citez: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de Acțiune pentru Craiova Oraș Verde. Prima remarcă pe care aş dori să o fac 
este legată de importanţa materialului şi cred eu că maniera în care încercăm astăzi să 
trecem acest proiect, este nu cea mai fericită, motiv pentru care dintru început voi spune 
că s-ar impune amânarea acestui proiect tocmai pentru a fi adus mai mult la cunoştinţa 
publicului, dar şi pentru a suferi diverse informaţii. 
 S-au mai făcut referiri la punctul anterior cu privire la pregătirea şedinţelor, cu oarecum 
critici şi cred că trebuie să stăm departe de aşa ceva. Fiecare consilier înţelege să citească, 
şi cred eu că fiecare, indiferent de formaţiunea politică din care face parte, citeşte 
materialele, însă unele dintre ele sunt foarte stufoase. De exemplu, acest material cred că 
are 294 de pagini.  
 O să încerc câteva chestiuni punctuale, eventual o a doua remarcă pe lângă cea de 
amânare, cred că s-ar impune ca după ce voi finaliza mica mea intervenţie, cine s-a ocupat 
de redactarea acestui material, totuşi să ne prezinte această viziune. Deci, discutăm de 
strategie, discutăm de  o viziune cu foarte multe aspecte, motiv pentru care cred eu că ar 
fi importante câteva precizări, tocmai pentru a fi aduse la cunoştinţa publicului. 
 Repet, dau câteva exemple. Sunt zeci şi zeci de chestiuni pe care le-aş putea ridic. N-o 
fac, repet, dintr-o acribie nejustificată, ci doar  pentru comunicare. 
 În primul rând că mie nu mi-a plăcut. L-am listat, l-am citit şi mie nu mi-a plăcut. 
Limbă de lemn. O nouă formă de limbă de lemn, din păcate. Multe date nu sunt 
actualizate. Este foarte important şi a propos şi de discuţia unor viitoare, mă rog, să 
spunem locaţii sau clădiri administrative şi se face chiar referire la aşa ceva să se aibă în 
vedere. N-am văzut nimic legat de o valorificare a sit-urilor industriale dezafectate care 
ar putea să reprezinte o oportunitate. Se are de obicei în vedere şi aşa ceva. Lipsa spaţiilor 
verzi este iar o discuţie aproape inutilă câtă vreme nu avem acel registru de inventariere, 
deci poate era bine să-l fi corelat, să fi fost poate chiar ca timp adoptate în acelaşi timp. 
Foarte important care sunt garanţiile propuse pentru atingerea acestor  obiective? Sună 
foarte frumos, repet, deşi nu-mi place limbajul care este folosit. Sunt multe părţi, din ce 
am detectat eu şi o să vă dau exemplu, luate cu copy paste, dar nu asta ar fi marea 
problemă. Cert este că nu văd garanţii. Cred că este important pentru un astfel de studiu, 
să avem şi garanţii. Oricum, unele constatări ale planului, privesc mai mult stadiul actual 
de dezvoltare al oraşului, deci nu potenţialul. Cred eu că mai multe ar trebui să aibă în 
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vedere acest potenţial. Unele, repet, spaţiu verde pe cap de locuitor, mie mi se pare 
fantezist, dar să vedem cum se justifică.  
 În altă ordine de idei, se discută despre reabilitarea Căii Bucureşti. Întrebarea a fost aici 
şi ea va persista, cel puţin în discursul meu pe următorii patru ani, de ce nu facem nişte 
concursuri cu privire la astfel de soluţii? Cred eu că dacă s-ar opera  şi pe criterii de 
transparenţă, şi pentru a aduce idei noi în oraş, poate din alte părţi ale ţării sau poate din 
străinătate, cred eu că astfel de reabilitare, care este importantă, la fel de principală care 
nu arată atât de bine, să spunem, dacă ne raportăm la normele arhitecturale din anii 70-80 
când s-au construit  şi cele actuale, dar cert este că acest lucru nu-l văd o încercare de a 
face publice astfel de soluţii.  
 La pagina 162 se discută despre oportunităţi pentru încălzirea centralizată, o nouă 
strategie pentru modernizarea sistemului de termoficare, dar cred că este doar o jumătate 
de pagină, nu sunt elemente noi. Adică, dacă totuşi este un plan, ar trebui acest document, 
repet, care el în sine nu este o idee rea, totuşi dă o anumită coerenţă. Da, dar coerenţa o 
dă dacă avem chestiuni concrete.  
 La pagina 198 – o nouă politică de parcare pentru Craiova. La fel, ar trebui explicat în 
ce constă această politică. Cred eu că este doar a sumariza într-un fel, a enumera, a încerca 
să dăm nişte chestiuni prea generale nu ca ajuta şi ele sunt chiar în contra, să spunem, 
realităţii. Vă dau exemplu la pagina 203  se vorbeşte de scheme de închiriere biciclete. 
Sună foarte frumos, Craiova îşi doreşte acest lucru de 10-15 ani, dar întâi să pornim de la 
drumurile care există şi pistele care există. Ar trebui să încercăm puţin să fim realişti. Nu 
spun că sunt greşeli. De exemplu, la pagina 187 se vorbeşte de dezvoltarea „noua 
viziune”, de Regiunea Sud-Vest Oltenia în viziunea pentru perioada 2014 – 2020.  Este 
clar, s-a luat de undeva, un copy paste şi s-a dat. Sp devină motorul regiunii ş.a.m.d. Cred 
eu că sunt foarte multe aspecte. N-am văzut un cuvânt a propos de calitatea aerului, de tot 
ce înseamnă sănătate, oraş verde, este o întreagă filozofie care, repet, are o logică. 
 N-am văzut nicio referire la Kozlodui şi tot ce înseamnă pericol, a propos de situaţia 
de acum 4-5 zile. Ştiţi că deja a fost un incident acolo şi s-a închis unul dintre reactoare. 
Eu cred că ar trebui să avem în vedere. 
 Apoi iar o chestiune care nu cred că este în regulă şi cred eu că actualul consiliu va da 
dovadă de maturitate în sensul nu al unor prezentări formale. Chiar aşa şi spune, 
prezentarea formală, pagina 274, s-a făcut pe 20 octombrie în prezenţa primarului Genoiu. 
Cred că ar fi fost frumos să se facă prezentarea asta în faţa noului primar , de către noul 
primar. Este important acest lucru pentru a se însuşi de către noul consiliu, dacă îl votăm, 
aşa cred eu. Repet, dacă rămânem la aceste cuvinte: prezentare formală, pe lângă faptul 
că nu sună bine, cred eu, craiovenii îşi doresc să ştie exact ce li se pregăteşte de către noul 
consiliu şi noua administraţie şi de către d-na primar.  
 Iau cuvântul rar şi vin cu temele făcute, tocmai pentru a pune puţin în discuţie nişte 
chestiuni importante. 
 Pagina 258 – planurile vor cuprinde probabil o relocare a funcţiilor administrative. 
Deja chestiunea asta se întâmplă, doamna primar ne-a spus, este un lucru bun că se intră 
în renovare, dar faptul că aici se vorbeşte de potenţial la nişte chestiuni care deja sunt 
tranşate, la fel cred că nu s-a dorit a se merge în amănunt.  
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 Concluzia sau propunerea mea ar fi măcar o prezentare completă a acestei strategii în 
faţa consiliului. Noi nu putem să votăm, doamnelor şi domnilor consilieri, doar pe baza 
materialelor. Aici trebuie să fie o tribună a dezbaterilor, aşa încât, unele sunt la fel de 
interesate, de exemplu cele cu tineretul, programul acela 2021 – 2026, la fel, foarte 
interesant şi s-a aprobat în unanimitate, dar aici cred că avem nişte probleme. Deci o 
prezentare cred eu că ar fi utilă, nu ştiu, măcar de 20 de minute, o jumătate de oră, nu ştiu 
dacă acum, nu ştiu dacă data viitoare. Eu cred că au fost suficiente motive să vă atrag 
atenţia asupra calităţii materialului. Trebuie făcută o prezentare corectă, directă de către 
noua administraţie, de către noul primar  printr-o asumare şi de către consiliu către 
cetăţenii Craiovei  a acestui plan pentru că-i vizează şi v-am dat exemplu parcările. Aici 
sunt tot felul de virgule care vor produce nişte efecte juridice şi cred eu că este bine să le 
ştim în amănunt, deci este importantă această transparenţă. Rugămintea şi cel puţin 
propunerea mea ar fi să nu ne grăbim în acest caz, mai ales că nu cred că este o miză 
politică în sine. Este un lucru prea frumos ca să nu putem să-l completăm. Mulţumesc! 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Stimate domnule consilier, vă rog să vă verificaţi mailul mai des, pentru că luna trecută 
în 14 decembrie, absolut toţi consilierii locali, inclusiv dvs., aţi fost convocaţi pentru 
această şedinţă, împreună cu firma care a realizat acest proiect.  
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
    Ne-aţi trimis mail pe 14. Şedinţa a fost a doua zi pe 15. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Vă rog să terminaţi cu ţigăneala asta în consiliul local.  
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Nu este ţigăneală, dar mai avem şi noi meserii şi treabă.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Am pretenţii de la dvs. că sunteţi avocat şi bănuiesc că nu aşa faceţi şi în instanţă.  
 Deci ca să se înţeleagă, limbajul de lemn este aşa pentru că este făcut de o firmă din 
Europa, care a lucrat pentru patru capitale europene, iar din România singurul oraş care 
are un plan de acţiune pentru oraşe verzi este în acest moment, Craiova. Studiul respectiv 
a fost finanţat de BERD şi pus la dispoziţie gratuit către municipiul Craiova. Din cauza 
asta este acest limbaj de lemn. Se laudă ADR acolo pentru că foarte multe dintre proiectele 
respective vor fi în solidar cu cei de la ADR. Adică prin ADR  se vor desfăşura toate 
aceste proiecte. Deci faptul că la ora actuală suntem singurul oraş din România care are 
un plan de acţiune pentru oraşe verzi, eu zic că este o veste foarte bună pentru noi şi o 
bilă albă. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că există o urgenţă ca noi astăzi să votăm 
acest plan de acţiune, indiferent că aţi avut sau că n-aţi avut timp să-l citiţi, pentru că a 
fost o dezbatere cu primarul nou ales şi cu consilierii nou aleşi, organizată de firmă. De 
la dvs. a participat dl. Teodorescu, din partea stângă au participat mai mulţi consilieri care 
au ridicat probleme. Dl. Teodorescu a ridicat chiar foarte multe probleme firmei 
respective. Este vorba de firma Mott Mac’Donald şi această firmă îşi termină contractul 
cu BERD -ul . Ne-au rugat ca până la finalul acestei luni, noi să aprobăm acest plan de 
acţiune pentru ca BERD să poată să plătească acest studiu. Sigur că el nu devine 
obligatoriu pentru noi. Este un punct de pornire. Mai mult decât atât, majoritatea acestor 
lucruri sunt finanţabile, şi împreună cu ei, am stabilit ce se va întâmpla pe Calea Bucureşti, 
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deci n u este doar o idee a municipalităţii, este ca şi cum am fi organizat acest concurs de 
soluţii, dar vă repet, sunt adeptul total al concursurilor de soluţii şi în perioada următoare 
probabil că vom organiza foarte multe astfel de concursuri. De altfel, şi colegii care au 
fost în delegaţii în mai multe oraşe din ţară, au discutat aceste chestiuni pentru ca arhitecţii 
din alte zone care lucrează în judeţele din Ardeal să se prezinte şi ei la concursurile noastre 
de soluţii, să fim convinşi că vor fi cât mai multe variante foarte bune. 
 Dl. Director Popescu Claudiu: 
 Aş mai vrea să adaug faţă de cele spuse de d-na primar că acest proiect s-a desfăşurat 
pe o metodologie desfăşurată de BERD care a fost aplicată cu succes în 40 de municipii 
de la nivel mondial şi aş vrea să amintesc câteva: Aman, Belgrad, Minsk, Izmir, 
Podgorica,  Kiev, Skopije, Sofia, Split şi multe altele. La nivel naţional în momentul ăsta 
ştiu că Iaşiul mai poartă nişte discuţii pentru a implementa aceeaşi metodologie ca şi cea 
de la Craiova. Trebuie să vă spun faptul că atunci când s-a realizat acest plan, au fost 
avute în vedere toate documentele strategice de la nivelul municipiului Craiova: Planul 
de mobilitate, strategia de dezvoltare, deci toate acele proiecte au fost avute în vedere 
când s-a elaborat acest plan astfel încât el să poarte un caracter integrat şi să nu fie 
dezvoltat separat de celelalte documente strategice pe care le deţinem. Ce aş putea să 
menţionez este faptul că acest proiect a fost lansat în dezbatere publică pe data de 22 
septembrie. Draftul proiectului a fost atunci publicat şi pe site şi în presă. Mai mult de 
atât nu ştiu ce aş putea să vă mai spun. 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 O scurtă completare, dacă mi se permite. În primul rând, cu privire la acea întâlnire. 
Da, într-adevăr, am primit un mail, dar vreau să fim cu toţii la fel de obiectivi  în sensul 
că s-a transmis pentru 14 urmând ca a doua zi pe 15 să se facă prezentarea noilor 
consilieri. Aşa este şi are dreptate d-na primar, dar, totuşi, prezentarea şi posibilităţile dvs. 
de a ne face o agendă cred eu că impune, să spunem, acordarea unui termen mai mare de 
câteva zile. Deci, n-a fost o rea credinţă. Într-adevăr, a fost dl. Teodorescu, aş fi vrut să 
particip, dar asta nu înseamnă că iată, astăzi când este pe ordinea de zi, nu am dreptul să 
îmi exprim un punct de vedere. 
 Cu privire la celelalte chestiuni precizate de d-na primar. Întâi de toate şi eu sunt de 
acord, este o chestiune foarte bună  în măsura în care îl adoptăm astăzi sau altă dată, dar 
să fie conectat la realitate. Spunea d-na primar de parcul Corniţoiu. Nu este o critică la 
adresa dvs. Doamne fereşte! Ştiu ce s-a întâmplat cu parcul Corniţoiu! Este adevărat, 
acele restituiri total nepotrivite. Nu ştiu dacă în momentul respectiv fiind parc nu se putea 
face altceva, să se refuze emiterea autorizaţiilor. Dar este altă problemă. Ce vreau să spun. 
Într-un document atât de important să faci referire la Parcul Corniţoiu când el de fapt nu 
mai este. Asta voiam să subliniez. Adică undeva trebuie ajustat acest plan tocmai pentru 
că el acolo a fost foarte bine gândit acest plan.  
 Ultima chestiune şi o rog foarte mult pe d-na primar aşa într-un m,od chiar direct, 
atenţie la cuvinte. Eu nu v-am jignit şi folosirea în public a acelor cuvinte, în primul rând 
din 5 ianuarie este Legea 2/2021 constituie infracţiune. A spune ţigăneală în acest context, 
îmi pare foarte rău şi v-aş ruga pe viitor, eu am respect pentru funcţia dvs. şi v-aş ruga să 
fie un respect reciproc. Nu cred că am ridicat vocea, nu cred că v-am jignit. Mulţumesc ! 
Nu mai folosiţi cuvinte care să mă jignească sau care să jignească o etnie. Mulţumesc! 
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 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Nu am jignit nicio etnie, să ştiţi. Cuvântul a rămas în continuare în limba română. Dacă 
aţi fi fost dvs. de o anumită etnie şi v-aş fi adresat acest cuvânt, aş fi fost eu pasibilă ca să 
fiu supusă acestei legi. Deci atenţie şi la legislaţie, dacă tot vrem să discutăm subiecte de 
genul acesta. Eu cred că aici este o confuzie. În primul rând, când s-a trecut în acest studiu 
Parcul Corniţoiu, ei s-au referit la parcul care este vizavi de Casa Tineretului, toată acea 
zonă care merge până la Cimitirul Sineasca şi care, într-adevăr, va trebui să fie reabilitată. 
Este un SF început în mandatul trecut, cu păstrarea a 80% spaţiu verde şi în rest, vreo 
20% în care ar fi trebuit să fie un fel de locuri de joacă pentru copii, unde se dorea, de 
fapt, Dracula Parcul. Nu va mai fi cazul să fie acolo Dracula Parc pentru că, între timp, 
am identificat o altă soluţie şi, mai mult decât atât, am identificat şi finanţarea pe fonduri 
europene pentru parcuri tematice. Deci, până la urmă, nu este nicio greşeală în studiu. 
Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Pe această temă cu Craiova verde, aş avea şi eu de adăugat ceva. Eu sunt în 
asentimentul colegilor noştri şi al d-lui Săuleanu că acest proiect are unele lacune sau 
unele scăpări şi unele lucruri de îmbunătăţit. Sunt, totodată de acord, că este nevoie pentru 
un proiect verde pentru Craiova şi este un lucru foarte bun, însă ce doream eu să vă întreb 
este dacă ulterior, să presupunem că se aprobă acest proiect în şedinţa de azi, dacă ulterior 
se pot modifica aspecte din cadrul acestui proiect sau măsuri, ce se prevede pe acolo. Sau 
rămân bătute în cuie aşa cum sunt enunţate în proiect. Mulţumesc! 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Tocmai când a fost acea dezbatere la care a participat şi colegul dvs. asta s-a discutat. 
Din proiectul care era mult mai amplu s-au eliminat foarte multe puncte pe care ne-am 
dat seama că nu le vom putea realiza, cu siguranţă. Noi ne-am axat să rămână în acest 
plan doar ceea ce este finanţat pe fonduri europene şi este posibil să se întâmple în 
următorii ani. Dacă aţi citit cu atenţie studiul, aţi văzut că unele măsuri sunt pentru 
următorii patru ani, altele pentru următorii zece ani, altele pentru următorii 20 de ani. Deci 
este un plan de acţiune.  Sigur că tot ce vine pe lângă acest plan nu are niciun fel de 
problemă. Să ne gândim eu ştiu, la cu totul şi cu totul alte lucruri care ne plac. Nu ne ţine 
pe loc acest plan ca să nu le realizăm. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Aş dori să mai adaug şi eu ceva. Dl. Popescu a enumerat implementarea metodologiei 
cu succes în mai multe oraşe. Eu am reţinut doar trei nume: Aman, Izmir şi Skopije.  Mi-
ar plăcea ca pe viitor să putem să ne asociem şi noi cu alte oraşe, să nu se înţeleagă că 
este o lipsă de respect pentru aceste oraşe. N-am fost nici la Aman, n-am fost nici la 
Skopije, n-am fost nici în Izmir. Am fost de 12 ori în Londra, în Roma. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Sunt şi patru capitale europene. Dl. Popescu nu cred că a citit toate cele 40 de oraşe, 
probabil doar pe cele care i-au plăcut dumnealui mai mult.  
 Dl. Director Popescu Claudiu: 
 Toate oraşele unde a fost implementată metodologia se pot consulta pe site-ul EBRD 
Green Cities.com. Si sunt toate cele 40. 
 Dl. Preşedinte: 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
 Art.1. Se aprobă Planul de Acțiune pentru Craiova Oraș Verde, prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcția Relații Publice și Management 
Documente, Direcția Servicii Publice și Serviciului Imagine vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian) 
-  12 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, 

Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor,  Sirop Flavius, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes 
local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru părinții ai căror 
copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2021 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Aş vrea să ne asigurăm că este mult mai îndeaproape monitorizată această activitate 

cu lucrătorii de la social şi în acelaşi timp aş vrea, dacă puteţi să.mi daţi o cifră oficială, 
câţi asistaţi sociali are oraşul nostru în momentul de faţă şi ştiind această cifră, aş vrea să 
întreprindem măsuri de verificare a respectării condiţiilor în care aceştia îşi fac datoria 
faţă de comunitate pentru că este normal, comunitatea îi sprijină cu acest venit minim 
garantat în condiţiile în care vin şi prestează acea muncă în folosul comunităţii. Ştiu că 
acum câţiva ani, pe panourile noastre din oraş unii se lăudau că avem nu ştiu câte mii de 
asistaţi social. Nu este o mândrie, sunt nişte oameni în nevoie, din păcate, şi este normal, 
cum spuneam, să fie sprijiniţi, să nu facem o mândrie din asta, să ne facem datoria faţă 
de aceşti oameni, dar să ne asigurăm că şi aceşti oameni îşi fac datoria faţă de comunitate. 
Vă mulţumesc! 

D-na Director Ioana Stoian: 
În evidenţele autorităţii locale sunt 219 dosare de venit minim garantat cu 545 de 

beneficiari. Apţi de muncă sunt 105 persoane, deci diferenţa sunt copii, sunt minori , sunt 
mame care au în îngrijire copii până la vârsta de şapte ani, sunt persoane cu dizabilităţi şi 
persoane vârstnice. 105 persoane sunt persoane apte de muncă.  
   D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 

O singură remarcă pentru că s-a referit la mine vizavi de panouri, vreau să vă spun 
că eu mi-am făcut datoria faţă de aceşti oameni în calitatea pe care am avut-o de ministru 
al muncii, am scos din deprivare materiale în mandatul meu 1,5 milioane de români. 
Haideţi să vedem la sfârşitul anului ce o să fie.  

Dl. Preşedinte: 
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Planul de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor 

social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru 
anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
si Fondului Locativ Craiova 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. 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
stabilirea modalității de gestiune a activităților de măturat, spălat, stropit și 
întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice 
și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 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 Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a 

activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheț din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și 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:  
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Sirop Flavius, Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian) 
 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
modalitatea de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din 
municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
 



sed ord. 28.01.2021                                                        47                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a 
activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și 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:  
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Sirop Flavius, Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana ,Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian) 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 privind 
aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza 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  îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.517/2017, prin renumerotarea articolelor cuprinse în 
conținutul punctelor 32-39, 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.845/2013 referitoare la aprobarea 
Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate pe raza municipiului Craiova. 

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

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

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei 
Sociale pentru analiza cererilor şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
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Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot: 

Filip Aurelia – 27 voturi pentru, Cîrceag Eduard – 26 voturi pentru, 1 buletin de vot 
anulat,  Diaconu Răzvan – 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 buletin de vot anulat. 

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

Art.1. Se aprobă structura Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii,  constituită din 6 membri, din care: 
- 3 membri din rândul consilierilor locali; 
- 2 membri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Craiova; 
- 1 membru din cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova. 
Art.2. Se aprobă desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia Socială, după cum 

urmează: 
- Filip Aurelia; 
- Cîrceag Eduard Alexandru; 
- Diaconu Răzvan Cristian.         

Art.3. Componenţa Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii, se va constitui prin dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

    Art.4. Pe data  prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului    Local al 
Municipiului Craiova nr.60/2016. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

47. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisei locale de 
ordine publică a Municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot: 
Spânu Dan Ştefan – 27 voturi pentru, Diaconu Dan – 17 voturi pentru, 9 voturi 

împotrivă, 1 buletin de vot anulat, Borţoi Manuel – 26 voturi pentru, 1 buletin de vot 
anulat. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisia locală de ordine publică, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.69/2016 şi modificările ulterioare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot: 

Spânu Dan Ştefan – 27 voturi pentru, Berceanu Dorel – 27 voturi pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
1. SPÂNU DAN ȘTEFAN; 
2. BERCEANU DOREL. 

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

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

 
 

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii ”Oltenia” 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
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Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot: 
Săuleanu Lucian – 24 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. 

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

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Săuleanu Lucian Bernd, reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii 
„Oltenia” Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.65/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi persoana 
desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova 

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

S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 
procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 

Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot:  
Ungureanu Adriana – 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă.  

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

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Ungureanu Adriana, reprezentant al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.66/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Opera Română Craiova şi persoana desemnată la 
art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

51. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 



sed ord. 28.01.2021                                                        51                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot:  
Dindirică Lucian – 27 voturi pentru. 

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

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Dindirică Lucian Costin, reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova şi 
persoana desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și 
Tineret ”Colibri” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot:  

Marinescu Octavian – 27 voturi pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Marinescu Octavian Sorin, reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru 
Copii și Tineret „Colibri” Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.67/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova 
şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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53. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot:  

Stoian Daniel – 18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 1 buletin de vot anulat. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

        Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Stoian Daniel, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.262/2017. 

        Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Sport Club Municipal 
Craiova şi persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

54. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
S-a supus la vot prin vot secret. După centralizarea buletinelor de vot, s-a dat citire 

procesului verbal al comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot. 
Conform procesului verbal al comisiei cu atribuţii în numărarea buletinelor de vot:  

Mogoşanu Constantin – 27 voturi pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

         Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Mogoșanu Constantin, reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului   Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.63/2016. 

        Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova şi persoana desemnată la art. 1 din prezenta hotărâre 
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. 
 
 

55. Întrebări și interpelări 
Dl. Consilier Local Sas: 
Eu am trei interpelări foarte scurte referitoate în primul rând la str. Bariera Vâlcii şi 

str. Toamnei. Au fost reabilitate în urmă cu câţiva ani pe fonduri europene. Mai ales str. 
Bariera Vâlcii a început să se deterioreze. Având în vedere că lucrările la drumul expres 
continuă într-un ritm accelerat, aş avea rugămintea să începeţi să faceţi demersurile să 
reparaţi această stradă, să vedeţi dacă mai este în garanţie sau dacă nu mai este în garanţie 
şi dacă nu mai este, să o reparaţi.  

Sunt tot mai frecvente lucrări de traversare ale unor străzi din municipiul Craiova, 
unele dintre ele aflate chiar în perioada de garanţie şi nereaduse la starea iniţială. Dau 
exemplu str. Gârleşti, a fost reparata de trei ori, din nou  s-a stricat. Str. Bucovăţ, parcările 
de la unele blocuri. Să faceţi nişte demersuri, astfel încât cei care nu le repară aşa cum 
trebuie, trebuie să fie  sancţionaţi, sau, eventual, să nu le mai daţi autorizaţie de traversare. 
Ştiu că este un regulament în vigoare care ar trebui respectat.  

Referitor la str. Drumul Muntenilor reabilitată în urmă cu mai puţin de două luni, 
deja a început să se deterioreze. Să verificaţi calitatea lucrărilor de acolo. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Eu am o singură interpelare referitoare la gestionarea campaniei de vacninare în 

legătură cu personalul din Primăria Craiova. Mi-am exprimat dorinţa aceasta pe grupul 
de consilieri şi am avut o comunicare bună cu d-na viceprimar Rela Filip pe acest subiect 
în urmă cu două săptămâni, după care, despre noi consilierii vorbesc şi ştiu că această 
campanie este adresată şi personalului din primărie, am primit telefoane la momentul 
acela, aproximativ acum două săptămâni, cu întrebarea cine vrea să se înscrie pentru 
această campanie. Personal mi-am dat acordul şi m-am înscris, timp în care am văzut că 
nu se întâmplă nimic. Abia ieri, după ce din nou am sunat şi ne-am interesat de acest 
subiect, am primit, într-adevăr, de la Biroul Relaţii cu Consiliul local o hârtie în acest sens 
pe care s-o semnăm şi s-o ataşăm înapoi. Problema este că, nu neapărat referitoare la noi, 
cei 27 de consilieri locali, dar dacă aşa s-au mişcat lucrurile şi în legătură cu tot aparatul 
primăriei, cred că avem o problemă de gestionare a acestei situaţii sau poate nu am tratat-
o cu suficientă seriozitate. Aş vrea să ştim şi noi câţi din angajaţii primăriei eligibili pentru 
etapa doi s-au vaccinat şi care este planul, având în vedere că acum s-au decalat datele 
foarte mult, probabil că dacă ne facem programare astăzi, o să ajungem undeva pe la 
mijlocul lui martie. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Borţoi: 
Am două întrebări. Prima este legată de reabilitarea străzii Calea Bucureşti şi aţi 

anunţat că va fi un regulament pentru comercianţii din zonă. Întrebarea mea este care este 
acest regulament, la ce se referă? 

A doua problemă este legată de situaţia din cart. 1 Mai din zona Târgului Romaneşti, 
unde comercianţii care vând acolo, din păcate desfăşoară activitatea în stradă şi foarte 
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mulţi cetăţeni din zonă sunt deranjaţi de acest aspect. Întrebarea este ce soluţii putem găsi 
la rezolvarea acestei probleme din cart. 1 Mai. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Întrebarea este cum putem să rezolvăm problema burselor de performanţă, pentru că 

am zis şi mai devreme. La ultima şedinţă de consiliu local, am votat bursele şcolare, dar 
din această hotărâre lipsesc bursele de performanţă. Iar în urma acelei şedinţe, am mers 
în consiliile de administraţie ale şcolilor, iar oamenii de acolo, vă spun sincer, ne-au cam 
bătut obrazul. Domne, ce aţi făcut cu bursele de performanţă ale elevilor noştri? M-au 
luat, vă spun, prin surprindere. Noi cred că trebuie să remediem în cel mai scurt timp 
treaba asta. Am verificat şi eu prin ţată şi am găsit oraşe cum sunt Braşov, Timişoara, 
Cluj, Bucureşti – sector 6, dacă nu mă înşel, care au introdus bursele de performanţă 
pentru elevi. Am vorbit chiar şi cu persoane din administrativul primăriei, ne-au explicat 
anumite motivaţii, pot să le înţeleg parţial, dar vreau să înţeleg cum de la noi nu s-a putut 
şi în celelalte oraşe s-a putut. Din calculele pe care le-am făcut eu aşa, în mod grosier, nu 
vred că sunt mai mult de 60-70 de burse. Cred că impactul bugetar este minim şi s-ar 
justifica o astfel de corecţie.  

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
O întrebare foarte scurtă. Am primit de la un cetăţean o înştiinţare despre faptul că 

cel puţin, dacă nu anul trecut, în 2020, în 2019 s-a vorbit la un moemtn dat despre 
montarea unor staţii pentru încărcarea maşinilor electrice în Craiova şi întrebarea pe care 
voiam s-o pun este cam care este situaţia proiectului, dacă se mai face, dacă s-a dus la 
bun sfârşit, unde sunt. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
M-au rugat cetăţenii să vă aduc la cunoştinţă că sunt cozi foarte mari la plătirea 

taxelor şi impozitelor locale, chiar dacă există ghişeul.ro nu toţi ştiu să-l folosească şi au 
bani pe card. V-aş ruga frumos dacă puteţi mări numărul de puncte de colectare. 

A doua problemă, aş vrea să vă rog care sunt străzile care se vor asfalta în acest an 
2021 şi străzile care se vor repara. Dar efectiv, cele care sunt, nu punem 700 de străzi şi 
ne batem joc şi facem nici 40. V-aş ruga din suflet să ne spuneţi  şi nouă care sunt străzile 
că degeaba le-am propus , niciodată nu s-au realizat în patru ani de când am rugat să se 
facă.  

A treia problemă, aş vrea să vă rog frumos dacă puteţi să ridicaţi scaunele de aici şi 
să faceţi loc pentru toţi consilierii să stea la masă, întrucât în pandemie trebuie să stăm 
distanţaţi şi rpobabil până la sfârşitul anului vom sta tot aşa. Mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Am două interpelări. Una se referă şi cred că o ştiţi, d-na Primar, la cadrele  medicale 

pe care le avem la cabinetele şcolare care ştiţi foarte bine că participă la procesul de 
vaccinare. În schimb, nu sunt plătite. Deci, cadrele medicale din subordinea noastră, de 
la cabinetele medicale, participă la procesul de vaccinare şi participă şapte din şapte, adică 
şi dacă ar fi detaşaţi cumva, pentru sâmbătă şi duminică, nu ştiu, să întrebăm, să aflăm de 
ce nu sunt plătiţi, deşi ar trebui să fie plătiţi. 

A doua interpelare aţi putea să mi-o comunicaţi şi în scris. Să-mi spuneţi şi mie care 
este situaţia cu registrul spaţiilor verzi, când trebuia făcut, în ce stadiu ne aflăm şi când o 
să fie gata. Mulţumesc frumos! 
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Tot din partea cetăţenilor, dar am stat şi am analizat-o şi consider că ar fi un proiect 

de analizat, şi foarte bun de prins pentru bugetul anului acesta pentru că reprezintă o 
cheltuială minimă cu un reper maxim, să zicem aşa. Ar fi foarte util să montăm, pe arterele 
principale, cel puţin, nişte semafoare care pleacă din cel existent la nivelul şoferului. Dacă 
aţi văzut, parcă şi în Râmnicu Vâlcea şi în mai multe oraşe din ţară sunt foarte utile, el 
puţin pentru primele două maşini ce se află la stop pentru că oferă o vizibilitate mai bună. 
Deci să se coboare semaforul la nivel de doi metri sau un metru şi jumătate să se poată 
vedea din maşină, chiar dacă eşti în primul rând. Eu asta cred că ar ajuta foarte mult 
conducătorii auto din municipiul Craiova. Mulţumesc frumos! Dar pentru asta trebuie să 
vedem care este impactul bugetar şi să vorbim un pic la sistematizare cât ar costa, ş.a.m.d. 
dar nu cred că este un cost foarte mare, sincer.  

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Aş vrea să vă prezint anumite probleme pe str. Aleea I Motru şi Aleea II Motru. Am 

fost în week end acolo sunt foarte mulţi cetăţeni nemulţumiţi. Grosimea mică a stratului 
de asfalt care a început să se exfolieze prin anumite părţi, capacele de canalizare lăsate 
prea jos, nu există cămin pentru preluarea apei pluviale. Cele care au fost înainte au fost 
acoperite. Am înţeles că ar fi o soluţie destul de simplă să le reactivăm. Nu este nicio nadă 
de îmbinare între cele două benzi, stânga – dreapta şi a crăpat asfaltul pe Aleea II Motru, 
dacă putem să trimitem pe cineva să verifice. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
Eu am câteva interpelări în special pentru d-na Primar. În primul rând, aş dori, dacă 

se poate, Primăria Craiova, împreună cu noi, Consiliul Local şi cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean. Faptul că la punctul 3 au rămas banii din excedentul anului 2020 în conturile 
şcolilor, liceelor şi grădiniţelor, să-i rugăm să achiziţioneze instanturi pentru a putea avea 
apă caldă în şcoli, licee şi grădiniţe. Nu cred că este o investiţie mare şi având în vedere 
pandemia în care ne aflăm, este important pentru copiii noştri. 

Cei de la Poliţia Comunitară, aş dori dacă se poate, să fie mai prezenţi în pieţe pentru 
respectarea măsurilor împotriva pandemiei şi, totodată, să fie mai prezenţi şi la toate 
şcolile, grădiniţele şi liceele din municipiul Craiova. 

V-aş ruga să luaţi în considerare cât mai repede, asfaltarea tuturor bazelor sportive 
din cadrul liceelor şi şcolilor municipiului nostru. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Câteva interpelări pentru d-na Primar să le noteze pentru şedinţa următoare. 
Situaţia Bălţii Craioviţa. Am spus şi mai înainte că este o problemă legată de zgura, 

cenuşa care este adusă acolo. Pe Balta Craioviţa se fac lucrări. Nimeni nu ştie de ce se fac 
aceste lucrări, de ce se aduce zgură şi se asanează. Este clar că trebuie lămurită şi 
comunicat acest lucru.  

O chestiune pusă în discuţie privitor la regulamentul de pe Calea Bucureşti. Problema 
utilitarelor , maşini de marfă, transport şi alte maşini speciale care sunt chiar de la mall 
până în centru parcate. Este clar că toţi locuitorii se plâng de această situaţie.  

O altă situaţie reclamată de craioveni este situaţia imobilului de pe str. Tudor 
Vladimirescu nr. 82A. Rugămintea mea ar fi să verificaţi, s-au mai făcut sesizări, cred eu 
că ar fi necesară o lămurire suplimentară pe str. Tudor Vladimirescu nr. 82A.  
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Cu privire la str. Caracal, este nevoie de o mai mare fluidizare. O să fac şi către 
comisia de circulaţie în sensul că mai ales când ies lucrătorii de la Ford, pe sensul către 
centru sunt câteva greşeli care se pot remedia foarte simplu, anume la intersecţia cu str. 
Henri Coandă, acolo de la trei benzi se trece la două benzi pentru că este de doi metri 
pătraţi şi este un panou publicitar. Mergând în continuare către centru, la fel este problema 
când se face dreapta, acolo de pe trei benzi se trece pe o bandă pentru o distanţă de 50 m 
până la intersecţia cu Magheru. Acolo la fel, se pot face doar două benzi. O să le fac şi 
scris pentru dvs. 

S-a mai discutat problema taxelor locale. Cred că acel ghişeu din Judecătoria Craiova 
chiar era necesar. Se încasează foarte mult în Judecătoria Craiova. Mi s-a confirmat că, 
într-adevăr, volumul de încasări permite. A fost desfiinţat acel ghişeu de plată al taxelor 
de timbru. Rugămintea ar fi să fie reactivat.  

De asemenea, pe Calea Bucureşti unda verde la un moment dat funcţiona.  În urmă 
cu o jumătate de an, un an funcţiona mai ales pe sensul de mers dinspre mall către centru. 
Acum nu funcţioneaza nici într-un sens nici în altul. Unda verde ar ajuta foarte mult 
această situaţie. 

O chestiune legată de activitatea din primărie. Pentru a putea folosi laptop-urile în 
timpul şedinţei, rugămintea dacă se poate trage un cablaj aşa cum sunt microfoanele şi să 
poţi să alimentezi laptop-urile . Ar fi o rugăminte. Am putea, de exemplu, votul să-l facem 
tot pe aplicaţia aceea. Nu înţeleg de ce nu putem să folosim aplicaţia în timpul şedinţei. 

Ultima chestiune pe care v-am mai sesizat-o eu cu premiul acela pentru persoanele 
care au împlinit 100 de ani. Este o situaţie a unei persoane îăn vârstă care nu a primit acel 
premiu. O să vă mai fac scris, ca să aveţi dvs. detalii suplimentare. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În ceea ce priveşte Bariera Vâlcii şi Toamnei care s-au stricat şi necesită reparaţii, 

foarte multe străzi din oraşul Craiova necesită reparaţii. Colegii noştri de la Direcţia de 
Servicii Publice lucrează la identificarea lor şi a tuturor gropilor. O să vă vorbească d-na 
Rela Filip despre autorizaţiile de spargeri de stradă. Numai anul trecut au fost identificate 
2000. Nu au fost refăcute conform normativelor şi o să vă spună dumneaei şi ce măsuri 
am luat. 

În ceea ce priveşte Drumul Muntenilor , vreau să vă spun că eu am fost acolo, nu am 
sesizat aşa ceva, dar poate îmi daţi şi tronsonul de drum ca să văd exact despre ce este 
vorba. 

Despre campania de vaccinare, la fel va răspunde d-na Rela Filip.  
Reabilitarea de pe Calea Bucureşti. Ne-aţi întrebat despre cum regulamentul o va 

afecta, inclusiv magazinele sau spaţiile comerciale de acolo. Probabil că v-aţi referit la 
acele spaţii de pompe funebre. Oricum este foarte simplu. După ce va fi regulamentul 
făcut de arhitectul şef, va fi supus dezbaterii consiliului local. Deci îl veţi vedea, puteţi 
să-l amendaţi, nu va fi niciun fel de problemă.  

În ceea ce priveşte târgul din 1 Mai,  într-adevăr este o foarte mare problemă, o 
problemă pe care am sesizat-o şi comandantului Poliţiei Judeţene, dintr-un motiv foarte 
simplu, pentru că noi nu mai avem Poliţie Locală, din luna martie. Am repetat, cred că de 
milioane de ori şi văd că mi se pune această întrebare,  inclusiv de consilierii locali. Noi 
plătim Poliţia Locală, dar doar atât. Poliţia Locală este subordonată acum MAI. Deci 
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singurii care pot să dispună măsuri acolo, sunt cei de la MAI. Am făcut demersuri la şeful 
Poliţiei Judeţene, voi face în continuare, pentru că nici mie nu-mi place ce se întâmplă în 
zona Gerota.  

Si dacă tot suntem la acest punct, cred că este important de făcut o informare către 
consilieri . Suntem deja într-o procedură de negociere sau de discuţii, cum vreţi să spuneţi, 
cu cei de la Academia de Ştiinţe Agricole pentru a prelua peste 100 de ha de teren, pe 
centura Craiovei, unde vom putea să mutăm,  în sfârşit, acest târg, astfel încât să nu mai 
fie probleme în acel cartier. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Credeam că ne spuneţi de parcul industrial. Chiar trăgeam speranţe. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Da. Asta vom face. Parc industrial  pe fonduri europene şi va fi şi o zonă de târg şi o 

zonă de funcţiuni de locuinţe. N-o să punem pe 100 de ha târg. Dar va avea şi el un 
amplasament acolo. 

În ceea ce priveşte bursele de performanţă, nu s-au  acordat, pentru că anul trecut nu 
au fost concursuri şcolare şi, nefiind concursuri şcolare şi olimpiade organizate, nu a fost 
nevoie să dăm aceste sume de bani. Dvs. aţi spus că a alocat Clujul şi alte localităţi  au 
alocat bani. Şi aici vreau să vă spun că la burse de merit, Craiova versus Cluj, noi avem 
1776 de burse, Clujul are 53, la burse de studiu, noi avem 1997,  Clujul are 381; burse 
sociale: Craiova  - 4023, Clujul  - 4454. Deci, probabil că au mai mulţi copii care au 
nevoie de aceşti bani. Şi la bursele de performanţă, atenţie!, Clujul a pus 12773 şi Craiova 
130 de burse. Asta ar fi însemnat ca cei de la Cluj să ia absolut toate premiile naţionale 
pentru tot ce au bugetat ei. Ceea ce, vă daţi seama, că este imposibil. Practic, ca să apară 
cu cel mai mare număr  de burse din toată ţara, au bugetat exact acolo unde ştiau că nu 
vor folosi banii respectivi. În momentul în care se va da drumul la concursurile şcolare şi 
vom avea solicitări, vă asigur că voi pune pe ordinea de zi a consiliului local. Dar când 
facem comparaţii, ar fi bine să ştim despre ce discutăm. Deci, concursurile nu s-au 
organizat din cauză de COVID. 

Dl. Cîrceag – staţii de încărcare electrică. Da, veţi avea inclusiv în bugetul de pe anul 
acesta prinse, inclusiv pentru parcarea subterană unde staţiile de încărcare nu mai 
corespund noilor normative şi acolo va trebui să venim cu modificări.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar se vor face şi alte în oraş, nu? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Da, sigur că da. 
D-na Adriana Ungureanu – cozi la taxe şi impozite. Să ştiţi că am deschis ghişeele în 

toate cartierele Craiovei. Avem parteneriat cu băncile, avem ghişeul.ro. Practic oamenii 
au 100 de soluţii, doar să nu se mai înghesuie la Direcţia de Taxe şi Impozite. Am anunţat. 
Au fost comunicate de presă, s-a anunţat peste tot.  Va da d-na Viceprimar mai multe 
amănunte. 

Străzile care se vor asfalta le veţi vedea la buget, când vă vom prezenta proiectul de 
buget. 

În ceea ce priveşte distanţarea aici în sală, nu cred că mai este cazul să mai facem 
nicio operaţiune de mutare sau să încercăm să tragem fir de laptop  şi toate lucrurile 
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acestea, pentru că într-o lună de zile ne vom muta la Centrul Multifuncţional şi vom ţine 
şedinţele acolo. 

Dl. Marian Vasile -  nu sunt plătite cadrele medicale de la cabinetele şcolare care, la 
ora actuală fac vaccinul pentru COVID, la Sala Polivalentă. Am înţeles bine. Este o 
discuţie pe care trebuie să o aveţi cu dl. Prefect şi cu Guvernul Cîţu pentru că, în 
Ordonanţa de Urgenţă care s-a dat, cei care sunt angajaţi deja la stat: spitale, cabinete 
şcolare, ş.a.m.d, sunt consideraţi în timpul programului de lucru şi sunt plătiţi cu salarii. 
Numaiceilalţi care vin din afară, unde se va face o procedură de recrutare, pe care noi nu 
am început-o, deocamdată. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Mă scuzaţi că vă întreurp, dar ei se duc şi sâmbăta şi duminica. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Şi sâmbăta şi duminica, este acelaşi lucru. Ţine de ordonanţa de urgenţă,  nu ţine de 

noi. Deocamdată, noi nu avem nicio prevedere ca să plătim aceste sume de bani. Am avut 
o discuţie cu toţi primarii din Asociaţia Municipiilor din România şi cu ministrul de 
finanţe şi cu Prim-Ministrul României, astfel încât să înţeleagă că toate aceste cheltuieli 
vor trebui să fie decontate de la bugetul naţional şi pentru asta va trebui să avem o lege. 
Deocamdată, asta este situaţia. Când se vor mişca dumnealor, ne vom mişca şi noi.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dispoziţia ca să ducă şi sâmbăta şi duminica am dat-o noi, sau prefectul, ca să ştiu 

că mă duc şi mă cert cu toţi, nu este o problemă. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Bineînţeles. Centrele de vaccinare funcţionează după un program care este stabilit de 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Noi, primăria, nu am făcut altceva, 
decât să punem la dispoziţie un spaţiu cu mobilierul respectiv, frigidere şi material sanitar 
într-o primă perioadă, pe care l-am luat de la spitale, în condiţiile în care nu am avut 
niciun fel de lege care să ne permită o procedură de achiziţie publică. Deci tot ce ne-am 
descurcat, ne-am descurcat cu ce aveam prin curte. Am spus acest lucru Prim-Ministrului 
României că vor trebui să corecteze ordonanţa de urgenţă, nu au corectat-o, din păcate, 
până acum, astfel încât majoritatea oraşelor din România au această problemă în sensul 
că, neavând posibilitatea să facă achiziţie publică pentru că termenul trebuia să fie foarte 
scurt. Vă daţi seama, ei au nevoie luni, să zicem, de seringi sau de dezinfectanţi, tu ar 
trebui să le pui la dispoziţie luni. Ori ei, nedându-ne posibilitatea ca să trecem peste 
plafonul de treizeci de mii de euro, cât ar costa toate materialele acestea despre care 
vorbim aici,  suntem cu mâinile legate. Este o chestiune pe care trebuie să o descurce la 
Guvern.  

Dl. Drăgoescu – semafoare la nivelul şoferului. Puteţi să faceţi o adresă către comisia 
de sistematizare a circulaţiei. Eu nu ştiu dacă am înţeles bine, eu nu am văzut aşa ceva, 
cum sunt aceste semafoare. Dacă vă gândiţi că sunt pe axul străzii, va fi o problemă. Puteţi 
să faceţi o sesizare la comisia de sistematizare şi vom lua o decizie, împreună cu Poliţia 
Judeţeană. Dacă se aprobă, putem să prindem în buget, dar să vedem întâi ce spun şi 
specialiştii. Chiar nu pot să vă dau un răspuns că nu mă pricep. 

Dl. Corâţu – Aleea I şi II Motru, nu sunt recepţionate lucrările pe aceste străzi. În 
primăvară, vom vedea ce putem să facem ca să continuăm lucrările. Oricum, am discutat 
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deja cu cei de la Direcţia de Investiţii ca să facem un plan de aşa-zise zone roşii. Adică, 
unde avem aceste străzi care se inundă, aşa cum am văzut că s-a întâmplat în această 
iarnă, astfel încât acolo să introducem cu prioritate canalizare pluvială. Din păcate, 
canalizarea pluvială nu poate fi decontată pe fonduri europene. Dacă ar trebui să 
introducem canalizare pluvială în tot oraşul Craiova, acolo unde ea nu există, am vorbi 
de peste 100 de milioane de euro. Este inutil să vă spun că aceşti bani nu îi are Consiliul 
Local şi Primăria Municipiului Craiova şi atunci, singura variantă este ca măcar pentru 
punctele roşii, să reuşim să descurcăm.  

Dl. Stoian – excendetul din conturile şcolilor - să achiziţioneze instant pentru a avea 
apă caldă. Este cam dificil să le spunem din banii lor ce să facă, dar sigur că putem 
promova o dezbatere în acest sens.  

Despre Poliţia Locală ne-aţi spus că trebuie să-i trimitem la şcoli şi în alte părţi. 
Repet, nu mai avem Poliţie Locală. Noi suntem fraierii care doar îi plătim, dar alţii sunt 
şmecherii care îi folosesc. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mă scuzaţi că vă întrerup. Cum funcţionează asta cu poliţia locală, adică ei primesc 

ordine de la MAI prin intermediul lui că nu cred că vine cineva din minister să spună tu 
te duci acolo şi tu acolo. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Primesc ordine directe de la MAI, prin şeful Poliţiei Municipiului Craiova. 
Dl. Director Mateescu: 
De când ne aflăm în subordinea MAI, toată Poliţia Locală semnează buletinul 

postului şi face prezenţa la secţiile de poliţie unde sunt repartizaţi, pentru că şi noi suntem 
repartizaţi pe secţia noastră similar secţiilor poliţiei, ceea ce a fost foarte uşor.  Tot ce 
înseamnă acţiuni şi misiuni şi tot ce înseamnă planificare şi organizare se primesc ordine 
prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj de la Inspectoratul General al Poliţiei 
Române. Deci noi nu funcţionăm şi nu facem absolut nimic decât în subordinea lor. Aşa 
este legea dată şi asta facem 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am înţeles şi acum de unde să ştie Inspectoratul Poliţiei Române că sunt probleme 

la târgul din 1 Mai din Craiova.  
Dl. Director Mateescu: 
Păi secţia 2 de poliţie este la vreo 30 de m de târgul de săptămână. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Înseamnă că din ce spuneţi dvs.  pe cale de consecinţă logică ceva nu funcţionează. 

Este un scurt circuit pentru că ar trebui să aveţi 50 de agenţi pe fiecare zi la târgul 
municipal să nu-şi mai facă nevoile în curţile oamenilor şi să nu mai fie gunoaie. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, poate nu s-a înţeles. Oamenii ştiu ce se întâmplă la târg. Problema 

este că primesc ordine de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Şi acolo trebuie să fie făcute 
aceste sesizări. Cei care le dau ordine, sunt cei de la poliţie.  Ce mai discutăm atâta 
subiectul acesta? Îi certăm pe ei? Păi nu au nicio vină. Ei sunt subordonaţi Poliţiei 
Judeţene, sau mai precis Poliţiei Municipiului Craiova şi aici vreau să vă spun o chestiune 
şi chiar vreau să mă ajutaţi. Şi pe mine şi pe toţi primarii din ţară care toţi avem aceeaşi 
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problemă. În programul de guvernare al Alianţei PNL- USR – UDMR  se scrie negru pe 
alb că Poliţia Locală va rămâne să fie plătită de primării sau de consiliile locale, cum vreţi 
să spuneţi, dar va rămâne permanent în subordinea MAI. Vă dau exact pagina dacă vreţi. 
Noi am sesizat acest lucru la Asociaţia Municipiilor din România să nu ne ia nimeni de 
fraieri, pentru că în aceste condiţii, nu avem decât să mutăm direcţia de disciplină în 
construcţii în subordinea primăriei şi să desfiinţăm Poliţia Locală. Dacă au nevoie de 
poliţişti, să şi-i angajeze ei. Dar noi avem oraşul plin de gunoaie, pentru că nu mai are 
cine să meargă să dea amenzi. Le vedem, degeaba le vedem, vorbim cu cei de la 
salubritate, se duc, fac curăţenie, dar nu mai este nimeni care să le impute celor care fac 
acest deranj, care să-i amendeze. Şi nu numai asta. Sunt foarte multe alte lucruri care ne-
au adus într-o situaţie absolut disperată, fără Poliţie Locală.  Cred că acum începem să 
conştientizăm şi noi cât de importanţi erau.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu înţeleg un lucru. Şeful IPJ Dolj nu este din Craiova? Adică nu cred că trăieşte pe 

lună.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu l-am informat personal. Eu, personal, l-am sunat la telefon şi l-am informat că 

este o problemă în Târgul de pe Gerota, că eu nu mai am poliţie, nu mai am niciun fel de 
prerogative şi de pârghii să acţionez în zonă şi să ia măsuri. Până în acest moment nu s-a 
întâmplat absolut nimic . Şi pe mine mă deranjează situaţia. Mai mult ca pe dvs. pentru 
că toate oalele se sparg în capul meu.  

Dl. Consilier Local Stoian: 
Dacă nu vă supăraţi, aş vrea să ştiu şi eu, tot este dl. Mateescu aici, care este 

activitatea poliţiştilor comunitari în momentul de faţă? Ce fac ei, mai concret, zi de zi? 
Dl. Consilier Local Vasile: 
D-na Primar, puteţi să contaţi pe sprijinul nostru în această situaţie.  
Dl. Director Mateescu: 
De exemplu în această perioadă se verifică toate persoanele izolate. Activitatea 

Poliţiei Locale se rezumă doar la a verifica 16 ore din 24 dacă persoanele izolate respectă 
măsurile impuse. Şi sunt undeva la 2500 persoane izolate, prin vizite la domiciliu 
individual.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
    În ceea ce priveşte asfaltarea bazelor sportive, vom lucra la un proiect de regenerare 
urbană care se va axa pe un cartier în care să se întâmple absolut tot, cum veţi vedea că 
vom face pe Calea Bucureşti, acum este un preambul, dacă vreţi, cu concurs de soluţii, 
luăm ca exemplu Bariera Vâlcii unde s-a discutat despre faptul că este foarte aglomerat 
traficul. Şi aici poate să intre un pasaj, pot să intre restul de străzi la asfaltat, poate să intre 
şcoala care să aibă inclusiv perete verde , obligatoriu va intra baza sportivă a şcolii. Va fi 
un regulament, inclusiv de cum va trebui să arate zona în ceea ce priveşte spaţiile 
comerciale ş.a.m.d. Deci, pe fonduri europene acum nu se va mai lucra doar pe proiecte 
mici, gen un pasaj şi ne limităm la el. Nu. Se va discuta despre un ansamblu întreg, o zonă 
întreagă, care va fi analizată şi, bineînţeles, după aceea se va face proiectul pe fonduri 
europene. Sunt şanse în această vară, şi  nu numai, ca să asfaltăm curţile şcolilor, dar dacă 
vorbim de baze sportive, adică de construcţii, va trebui să aşteptăm fondurile europene. 
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În fiecare an să ştiţi că s-au asfaltat câteva curţi ale şcolilor. Dacă alocăm mai mulţi bani 
pentru asfaltări anul acesta, va fi foarte bine. 
 Dl. Săuleanu – se fac lucrări la Balta Craioviţei. La fel. N-avem nicio pârghie. Garda 
de Mediu, Agenţia de Mediu, Poliţia Judeţeană, OPC. Nu avem niciun fel de pârghii. 
 Pe Calea Bucureşti sunt maşini de marfă parcate. Sunt şi dricuri. Dar toate astea cred 
că o să le reglăm în regulamentul pe care îl vom supune votului. Cred că după aceea va 
trebui să ne extindem şi către celelalte cartiere. Au o afacere cu pompe funebre, foarte 
bine, dar cred că geamurile pot să fie sablate, cred că dricurile pot să fie trase într-o altă 
parcare, în niciun caz să stea unul lângă altul pe Calea Bucureşti, să te îmbolnăveşti de 
nervi când treci pe acolo.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Ulterior  aţi putea să le mutaţi în cimitire, să le faceţi nişte spaţii dedicate.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Este şi asta o variantă.  
 Imobilul de pe Tudor Vladimirescu, rămâne să primiţi un răspuns scris pentru că aici 
este vorba de mai multe detalii. 
 Pe Caracal trebuie să se fluidizeze şi aţi dat câteva variante. Vă rog  frumos să mi le 
trimiteţi şi scris, pentru comisia de sistematizare.  
 Ghişeul de la Judecătorie să se redeschidă, cred că d-na viceprimar Barbu va lua în 
calcul să se redeschidă.  
 Unda verde de pe Calea Bucureşti, voi verifica. Le vom transmite celor de la 
RAADPFL.  
 În ceea ce priveşte cablarea pentru laptop, nu are rost să tragem cablu pentru că ne 
mutăm. 
 Premiul pentru persoane în vârstă, înţeleg că este o procedură în primărie care s-a 
respectat, iar dacă persoana respectivă a decedat nu mai primeşte familia premiul.  
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 A decedat după ce a îndeplinit condiţia. 100 de ani. Eu cred că sunt situaţii singulare, 
o femeie care cred că a făcut 20 de audienţe, telefoane.   
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Am înţeles, dar dacă nu se respectă procedura respectivă, moral este ceea ce spuneţi 
dvs., dar sunteţi jurist şi înţelegeţi, dacă nu se respectă procedura respectivă. Poate că ar 
trebui modificată procedura, atunci funcţionarul care nu respectă acest lucru, va plăti banii  
din buzunar. 
  Dl. Consilier Local Săuleanu 
 Poate ne mai uităm puţin peste ea. Condiţia asta era. Împlineşte 100 de ani, se naşte 
dreptul de creanţă. Mai verificăm. Ideea este că este păcat pentru unul, doi oameni care 
au astfel de probleme. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Sper că s-a reţinut care sunt întrebările la care am spus că voi da răspunsul scris. 
Mulţumesc. 
 D-na Viceprimar Filip: 
 Aveţi o mare dreptate şi acest lucru l-am constatat toţi care locuim în Craiova că străzile 
sunt sparte şi după reparaţii sunt acele adâncituri care strică şi aspectul şi ne deranjează 
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în trafic. D-na Primar încă din campanie a spus cred că asta este cea mai mare problemă 
a cetăţenilor din Craiova şi am început demersurile să vedem cum rezolvăm aceste 
probleme încă de la începutul mandatului. De aceea o să vă cer sprijinul ca în cosniliul 
local următor să votăm modalitatea de agreere a firmelor care vor interveni asupra 
carosabilului şi am să vă informez în timp util care sunt condiţiile acestea. Una de bază 
care nu a existat până acum este să depună pentru reparaţie atunci când cere spargere de 
stradă, să depună un certificat care să ateste gradul de compactare la finalul lucrării, care 
vă spun că stă la baza unei lucrări de bună calitate. Deci se modifică condiţiile de agreere 
ale acestor firme. Cu toţii am vrea să nu se mai spargă carosabilul, dar vă spun că în 
Craiova se construieşte enorm şi nu poţi să ţii oamenii fără apă, fără gaze, fără toate 
utilităţile, însă, dacă avem grijă ca aceste reparaţii după spargerea de stradă să se execute 
şi de calitate şi vă spun că se execută doar de firme private din Craiova, nu vor mai fi 
aceste probleme. Deci luna viitoare vom avea în consiliul local normele de obţinere a 
agreerii pentru aceste lucrări. Vă mulţumesc frumos! 
 D-na Viceprimar Barbu: 
 Eu o să vă răspund pe vaccinare, pentru că a fost ridicată această problemă. După cum 
bine ştiţi, respectiv săptămâna trecută, a fost modificată strategia de vaccinare. În data de 
21, respectiv joi, a apărut în Monitorul Oficial. Am transmis solicitări către toate direcţiile 
şi serviciile din aparatul de specialitate al primarului, inclusiv grupurilor de consilieri. 
Până în acest moment au fost completate 246 de solicitări din partea salariaţilor şi 5 
consilieri. Urmează ca în cursul zilei de astăzi să fie încărcate pe platformă.  
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 28.01.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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