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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

PROCES-VERBAL AL  ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2021 

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

Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri sunt prezenţi 26, (nu este 
prezent dl. Sirop Flavius care  a înaintat cererea de demisie din funcţia de consilier local). 
Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedintei  ordinare din data de 25.02.2021, 
cu următoarea modificare: la punctul 11, pagina 23, la cererea d-lui consilier Vasilcoiu, 
cu privire la modul de exprimare al votului, nu a fost împotrivă, după cum s-a consemnat, 
ci abţinere, verificată după înregistrare. Întrucât abţinerea este tot un vot împotrivă, 
modificarea procesului verbal nu afectează rezultatul şi valabilitatea votului exprimat 
pentru proiectul de hotărâre. Cu acest amendament supun aprobării dvs. procesul verbal 
al şedinţei din data de 25.02.2021. Cine este pentru? 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, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor,  Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana,  Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) şi 1 abţinere 
(Săuleanu Lucian). 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Revin la rugămintea făcută în prima şedinţă. Eu, ca să pot să votez un proces verbal 
în conformitatea lui, trebuie să-l compar cu ce s-a discutat în şedinţă, condiţie în care am 
rugat de prima oară să mi se dea şi procesul verbal transcris şi înregistrarea ca eu să pot 
să verific acolo pentru că eu, după trei săptămâni, eu nu am o memorie aşa de bună încât 
să pot să ştiu exact ce s-a discutat. Motiv pentru care eu cred, şi de aceea m-am abţinut şi 
astăzi, câtă vreme nu pot să compar cele două, adică ce s-a discutat fizic în şedinţă, 
înregistrarea  şi transcrierea, eu nu pot să certific un astfel de act administrativ. 
Mulţumesc! 
  D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
  Este prima oară când aud că solicitaţi  înregistrarea. Aveţi acces la ea oricând, noi 
o avem la Serviciul Administraţie Publică, după ea se transcrie. Nu avem nimic împotrivă 
pentru că este un act public, exact cum vi-l prezentăm în forma scrisă. Fără nicio 
problemă, putem să vă punem la dispoziţie înregistrarea. 
  Dl. Consilier Local Săuleanu: 
  Nu acuz pe nimeni, dar eu cred că este interesul tuturor consilierilor care votează 
conformitatea, să aibă mail-ul respectiv,  o dată - procesul verbal , doi  – înregistrarea 
respectivă. În felul acesta îşi poate verifica poziţia sau votul, ş.a.m.d.  
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  D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
  Noi vă punem totul la dispoziţie, transcrierea se face exact după înregistrare. 
          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 
martie  2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 4589/18.03.2021,  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, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim în data 
de 25.03.2021, ora 10,00,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
       

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al dlui.Sirop Flavius Adrian 

2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2020 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor 
şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război şi a Zilei Naționale a României 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV” referitor 
la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2021, pentru 10 cupluri infertile din 
municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, 
pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2021 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
modificarea actului constitutive 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului de administrator S.C. 
Piețe și Târguri Craiova S.R.L., al domnului Mărăcine Alin-Mădălin 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare, reorganizare şi 
eficientizarea al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

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

12. 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.9 
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13. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public 
al municipiului Craiova 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.70349/08.05.2013, ce are ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Calea București, nr.56 

17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, a terenurilor ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri 
publicitare 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Calea Severinului, nr.115 B 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.315901/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu 
Cristian Marian, medic titular al Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. 
Petcu Cristian Marian 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str. A.I.Cuza, nr.6 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Liceului cu Program 
Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova, a unui teren de sport, aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, a  unui teren de sport, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul 
radierii dreptului de proprietate al municipiului Craiova, asupra imobilului-
construcţie, situat în str. Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea  dreptului 
de propietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova 
pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și 
servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean în vederea 
finanțării documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții  
Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord-Est a municipiului 
Craiova, tronson Pasaj Garlesti-strada Mălinului 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea 
şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare pentru unele 
activități ale serviciului de salubrizare, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 

32. Întrebări și interpelări 
 
 

     Supun la vot ordinea de zi a şedinţei noastre de astăzi. 
 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
    Executivul retrage două puncte din ordinea de zi propusă, punctele 7 şi 17.  
    Dl. Preşedinte: 
     Aşadar, supun la vot ordinea de zi. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Care este motivul pentru care se retrag cele două puncte de pe ordinea de zi? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     D-na Director nu a fost ieri prezentă în şedinţa de comisii, motiv pentru care am decis 
să retrag acest punct până vine să explice exact care este situaţia, pentru că înţeleg că au 
fost şi consilieri de la PNL care au solicitat acest lucru, iar în ceea ce priveşte panourile 
publicitare, dl. Drăgoescu, sunteţi unul dintre cei care aţi spus că ar trebui făcute 
modificări, motiv pentru care am retras punctul acesta de pe ordinea de zi ca să facem 
modificările respective, vi-l vom supune aprobării în proxima şedinţă.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Dacă îmi permiteţi, d-na primar, d-na manager a fost la comisii, noi am discutat foarte 
mult cu dânsa. Nouă ne-a răspuns la întrebări, ne-a lămurit, în mare parte. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Nu a fost prezentă în toate comisiile. Dacă nu aveţi nimic împotrivă dvs., eu pot să las 
punctul pe ordinea de zi. A fost în baza protestelor PNL. Deci dacă solicitaţi ca să rămână 
punctul pe ordinea de zi, nu-l mai retragem. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
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 Totuşi, aş vrea să discut două secunde despre punctul 17. Din punctul meu de vedere, 
cred că nu ar trebui să-l mai introduceţi şi încerc să fiu cât se poate de obiectiv tot timpul, 
aşa îmi place să cred. N-am uitat, am văzut chiar azi dimineaţă că faceţi eforturi pentru 
green city, că introduceţi în oraşul nostru băncuţe inteligente, adică lucruri frumoase, de 
apreciat şi consider că aceste panouri pe care dorim să le amplasăm în oraşul nostru, 
transformă oraşul într-o sorcovă. Noi am reuşit în 2008 – 2012 să renunţăm la cele 
bannere. Atunci lumea nu înţelegea de ce. Acum oraşul arată frumos. Vă rog frumos să 
vă gândiţi dacă este absolut necesar să facem oraşul pestriţ cu aceste panouri, zeci şi sute 
de panouri care arată urât, sunt de tablă, sunt mari. Ne plimbăm cu toţi prin Europa şi, 
mai ales în contextul dvs. de a moderniza oraşul şi a-l duce în direcţie europeană. Şi dacă 
tot refaceţi punctul 17, vă rog frumos, d-na Primar, să vă uitaţi pe certificatele de 
urbanism, pentru că acolo, pe certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul Poliţiei 
Rutiere. Este destul de ciudat. S-ar putea ca aceste panouri să împiedice traficul şi să pună 
în pericol siguranţa traficului auto în oraşul nostru. Mai mult decât atât, nu s-a solicitat pe 
certificatul de urbanism nici avizul de la cultură. Ştiţi că există legi în care nu putem să 
amplasăm chioşcuri sau panouri în faţa monumentelor istorice, deci dacă tot realinalizaţi 
punctul 17, în primul rând să analizaţi dacă este cazul sau nu este cazul să împânzim 
oraşul cu aceste panouri. Şi în al doilea rând, uitaţi-vă pe certificatul de urbanism , haideţi 
să cerem avizul Poliţiei Rutiere sau măcar al comisiei de sistematizare a circulaţiei a 
noastră pe toate aceste locaţii unde vor fi amplasate, dacă vor fi amplasate. Şi, de asemeni, 
de la cultură. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Asta este un lucru bun, dl. Vasile, tocmai asta este ideea înţeleg că de aceea se retrage 
astăzi de pe ordinea de zi, pentru a-l îmbunătăţi şi pentru a veni cu astfel de soluţii şi de 
amendamente la el, astfel încât să fie pentru oraş, să fie bine atât din punct de vedere 
estetic, cât şi din punct de vedere al veniturilor.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Dacă aţi observat, sunt mai puţine panouri decât au fost până acum, tocmai pentru că 
respectăm noua legislaţie în vigoare.  În preajma monumentelor, a instituţiilor de cultură, 
în intersecţii aglomerate unde erau acele panouri foarte vizibile, au dispărut.  Dar toate 
celelalte lucruri le vom discuta la proxima şedinţă. Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 D-na Primar, din cele 84 de panouri, 45 erau fix pe Calea Bucureşti. Dvs. aţi vorbit de 
reabilitarea Căii Bucureşti. Aceste 45 de panouri sunt ca nişte pături colorate înşirate aşa, 
de-a valma, unele sunt ruginite. Chiar şi eu vă rog să ne gândim serios la amplasarea lor. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Am fi singurul oraş din România care nu am amplasa panouri publicitare.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 De aceea suntem noi deosebiţi, d-na primar, suntem olteni.  
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Vă trimit poze din Londra, Paris, Roma, Viena  luate în dimineaţa asta şi ar fi bine să 
ne aliniem cu oraşele din Europa mai bine, nu trebuie să ne comparăm neapărat cu cele 
din România, unde Bucureşti este clar sufocat de panouri. 
 Dl. Consilier Local Teodorescu: 
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 Şi plus de asta, am fi şi noi primii la ceva. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 La ceva bun. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost ea prezentată de executiv cu punctele 7 şi 17 
retrase, cu rugămintea să păstrăm numărul proiectelor din ordinea de zi atunci când le 
votăm, ca să nu ne încurcăm. Chiar dacă 7 şi 17 se retrag, să rămână numărul. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Am stabilit că 7 nu-l mai retragem pentru că nu mai sunt proteste din partea d-lor 
consilieri.  
 Dl. Preşedinte: 
 Atunci nu mai retragem punctul 7. Rămâne doar 17 retras. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
    Vă rog frumos, d-na primar, dvs. v-aţi dat seama că acolo este greşită formularea pe 
care a făcut-o d-na manager  şi vă rog frumos să retrageţi în continuare punctul nr. 7. 
Chiar am vrut să vin să vă las scris problemele care sunt acolo. Si nu cred că sunteţi de 
acord nici dvs. la 503 persoane personal medical şi 387 de paturi să rămână 4 îngrijitoare 
de curăţenie şi să facem registratori 18. Oricum suntem împotriva acestui punct care nu 
este legal. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Tocmai de aceea vrusesem să retrag acest punct de pe ordinea de zi. Până la urmă 
înţeleg că este o solicitare din partea grupului PNL ca să se retragă acest punct de pe 
ordinea de zi.  
 Dl. Preşedinte: 
 Aşadar, votăm ordinea de zi, adică este punctul 0 .2 din aplicaţie cu punctele 7 şi 17 
retrase , păstrând numărătoarea iniţială a proiectelor de hotărâre pentru a nu exista 
încurcături atunci când se exercită votul. Vă rog să votaţi în aplicaţie cine este pentru, 
împotrivă sau se abţine.  
 Ordinea de zi modificată a fost aprobată, fiind votată cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 25.03.2021, 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. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al dlui.Sirop Flavius Adrian 

2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2020 
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3. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor 
şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război şi a Zilei Naționale a României 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV” referitor 
la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2021, pentru 10 cupluri infertile din 
municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, 
pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2021 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
modificarea actului constitutive 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului de administrator S.C. 
Piețe și Târguri Craiova S.R.L., al domnului Mărăcine Alin-Mădălin 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare, reorganizare şi 
eficientizarea al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

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

11. 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.9 

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

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public 
al municipiului Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.70349/08.05.2013, ce are ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Calea București, nr.56 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, 
a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Calea Severinului, nr.115 B 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.315901/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu 
Cristian Marian, medic titular al Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. 
Petcu Cristian Marian 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str. A.I.Cuza, nr.6 
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19. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Liceului cu Program 
Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova, a unui teren de sport, aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, a  unui teren de sport, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul 
radierii dreptului de proprietate al municipiului Craiova, asupra imobilului-
construcţie, situat în str. Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea  dreptului 
de propietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova 
pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și 
servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean în vederea 
finanțării documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții  
Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord-Est a municipiului 
Craiova, tronson Pasaj Garlesti-strada Mălinului 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea 
şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare pentru unele 
activități ale serviciului de salubrizare, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 

30. Întrebări și interpelări 
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1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al dlui.Sirop Flavius Adrian 
Dl. Preşedinte: 
Comisia 5 a dat aviz favorabil. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Luăm act sau votăm? 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Luăm act. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci nu votăm. Ascultaţi-mă pe mine, nu votăm. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 

 Potrivit prevederilor legale, se ia act de demisia d-lui consilier şi se vacantează postul 
acestuia în vederea validării supleantului de către instanţă, procedură instituită pe art. 204 
din Codul administrativ.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Vă mulţumesc frumos. Deci nu votăm, luăm act. 
 Dl. Preşedinte: 
 Trebuie votat pentru că altfel nu se vacantează postul pentru a putea fi trimis la instanţă 
dosarul supleantului. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Nu votăm demisia, votăm vacantarea postului. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să votaţi în aplicaţie. Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Dl. Preşedinte, nu ştiu ce unanimitate aţi visat acolo că eu nu am votat. Vă rog eu, că 
iar facem ca data trecută. Haideţi să numărăm voturile. 
 Dl. Preşedinte: 
 Imediat întreb la tehnic. Dl. Vasilcoiu nu a votat.  
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Nu vreau eu să votez. 
 Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
 Vrea să-l păstreze pe colegul Sirop.  
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Exact. Sunt invidios.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Nu trebuie să fiţi invidios, dl. Vasilcoiu, că puteţi să ajungeţi şi dvs. unde doriţi.  
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Dl. Vice, eu am ajuns, domne, unde doream. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Sunt convins.  
 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
 Dl. Vasilcoiu, votaţi? 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Nu votez, d-na secretar. Nu vreau să votez. Nu sunt nici împotrivă, nici pentru. 
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 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Se poate consemna în procesul verbal că se abţine de la vot. 
 Dl. Consilier Local Stoian: 
 Există abţinere, dl. Vasilcoiu. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Înţeleg că dânsul se abţine de la vot, ca să figureze abţinere. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Da, de la vot.  
 Dl. Preşedinte: 
 Deci sunt 25 voturi pentru. 
Art.1.  Se ia act de demisia din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, a domnului Sirop Flavius Adrian şi, pe cale de consecinţă, 
se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a  mandatului 
acestuia. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă şi dl.Sirop Flavius Adrian 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, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu Lucian,  Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana,  Vasile Marian) 

Dl. Consilier local Vasilcoiu a anunţat că nu îşi exercită dreptul de vot. 
 
 
2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și 

de mediu a municipiului Craiova, în anul 2020 
Dl. Preşedinte: 
La acest punct doar luăm act. Nu se adoptă. 

     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Am şi eu o intervenţie. Art. 155 alin. 3 spune că primarul prezintă Consiliului local. 
Înţeleg că este un raport. Nu spune că îl înmânează, nu spune că îl trimite prin e mail. 
Voiam să clarificăm chestiunea aceasta, repet, e doar procedurală.  Dacă textul spune, nu 
ar trebui ca primarul oraşului să prezinte starea actuală, viziunea primarului, adică cred 
că este o chestiune consistentă şi trecem peste ea cu informaţii. Mă gândesc că şi cei care 
urmăresc, craiovenii, presa, sunt interesaţi de viziunea primarului. Repet, punctul meu de 
vedere este că textul spune clar dacă se publică, dar spune clar: în exercitare, primarul 
prezintă consiliului local. A prezenta eu cred că asta înseamnă. Mulţumesc! 
 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
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 Noi am asigurat publicitatea, deci documentul este asigurat sub aspectul publicităţii, 
sub toate formele prevăzute de lege. Dacă dvs. vreţi ca d-na primar să vă citească raportul, 
cred că nu este o practică utilă. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Ar fi frumos să ne facă o prezentare pentru că este un raport cu care se mândreşte. 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 Eu insist pentru că textul, repet, chiar citesc, ca să nu fiu înţeles greşit. Primarul prezintă 
consiliului local în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, 
socială şi de mediu care se publică pe pagina de internet. Este altceva, dar prezintă. Eu 
cred că aici, măcar preţ de 10 minute, este un respect pe care noi trebuie să-l acordăm 
primarului, şi, şi invers, primarul, cu viziunea sa să-l împărtăşească consilierilor, dar şi 
publicului larg. Repet, nu inisist foarte mult, dar cred eu că trebuie să lămurim. Este un 
moment important ăsta în viaţa comunităţii. Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Spânu: 
 Eu zic că este o interpretare  personală. Atâta timp cât proiectul a fost pe ordinea de zi, 
şi pus în spaţiul public şi toată lumea l-a vizionat, nu este niciun fel de problemă. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Noi nu vrem decât să-i dăm o şansă doameni primar de a se lăuda cu realizările, nu alt 
sens. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Mulţumesc foarte mult, dar ar trebui să se laude dl. Genoiu cu realizările, pentru că 
acest raport al primarului, în primul rând, nici nu ar fi trebuit să-l scriu eu, ar fi trebuit să-
l scrie fostul primar care a fost în mandat până la sfârşitul anului. După cum aţi văzut, nu 
sunt foarte multe opinii personale, tocmai din această cauză sunt foarte multe date 
statistice, în schimb, pe care le-am obţinut de la toate instituţiile. Dacă aveţi observaţii pe 
el de făcut în această şedinţă, vă rog frumos să le faceţi şi le comentăm împreună. Altfel, 
ca să începem să discutăm acum peste 100 de pagini, cred că este destul de complicat. 
Mulţumesc frumos! 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Doamna primar, dar nu prea aveţi realizări, nu ştiu cu ce vă lăudaţi.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Păi dar nici nu am fost primar, dl. Sas,  ca să pot să am realizări, dar discutăm anul 
viitor. 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Aţi fost patru ani, de aproape un deceniu conduceţi municipiul Craiova.  De 9 ani. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 De patru ani în care am fost primar, cred că se văd realizările, motiv pentru care am şi 
fost votată pentru încă un mandat de primar. 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Deci să înţeleg că dl. Genoiu este de vină pentru nerealizările din Craiova. 
 Dl. Preşedinte: 
 Dl. Sas, suntem în şedinţă de consiliu local nu la terapie în grup pentru pierzătorii 
alegerilor. 
 Dl. Consilier Local Sas: 
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 La ce grup vă referiţi, că eu vorbeam cu d-na primar. Ne faceţi terapie mie şi d-nei 
primar, sau cum? 
   Dl. Preşedinte: 
 Nu, doar dvs.   
  Dl. Consilier Local Sas: 
  La ce vă referiţi? V-am mai spus, sunteţi director de instituţie de cultură, controlaţi-vă 
limbajul.  
 Dl. Preşedinte: 
  Mi-l controlez, cam greu cu dvs., ce-i drept. 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor 

şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război şi a Zilei Naționale a României 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1 buget şi 5 juridică - aviz favorabil. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie.  

Art.1. Se aprobă acordarea veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, a 
unor beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 
lei, pentru fiecare eveniment din anul 2021, respectiv Ziua Veteranilor de Război, 
sărbătorită în data de 29 aprilie și  Ziua Națională a României, sărbătorită la 1 
decembrie.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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. 
 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV” 

referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2021, pentru 10 cupluri 
infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe 
cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile, I, IV şi V – aviz favorabil. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

 Mulţumim frumos că aţi băgat acest punct pe ordinea de zi. Anul trecut cinci cupluri 
am înţeles că au beneficiat de aceşti bani şi vreau să vă mulţumesc şi eu în numele lor 
pentru că m-am omorât foarte mult timp de un an şi jumătate ca să reuşim acest proiect şi 
dacă puteţi să băgaţi în noul buget, chiar mai mulţi bani pentru a ajuta aceste cupluri 
infertile. Vă mulţumesc foarte mult! 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
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Art.1. Se aprobă proiectul ”O Șansă la Viață-FIV” privind acordarea unui sprijin 
financiar, în anul 2021, în valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile 
din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale 
naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, în termen de 30 zile, 
Regulamentul privind implementarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe 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 Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2021 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am citit şi eu raportul Poliţiei Locale pe anul trecut. Prima constatare care sare în ochi 

este lipsa măsurilor în ceea ce priveşte prevenţia. În raport sunt enumerate lucrurile pe 
care le-au făcut, câte amenzi au dat, câte accidente de circulaţie, ş.a.m.d. Prevenţie foarte 
foarte puţină. Anul acesta, din fericire, am văzut că s-au mişcat ceva mai bine şi au început 
să facă şi prevenţie, în special pe partea de mediu, un aspect asupra căruia aş vrea să ne 
concentrăm cu toţii, şi aş ruga aici, că tot vorbim despre Poliţia Locală şi despre protecţia 
mediului, toţi colegii din consiliu, inclusiv de la PNL şi de la PSD, să se alăture 
demersului USR-PLUS prin care noi încercăm să luptăm foarte mult pentru protecţia 
mediului. După cum aţi văzut, odată şi cu schimbarea şefului Gărzii de Mediu, la 
Bucureşti, lucrurile s-au îmbunătăţit şi lucrul acesta trebuie să-l facem şi în Craiova. 
Poliţia Locală este o instituţie care trebuie să aducă un suport foarte foarte mare aici, şi, 
încă o dată, fac o rugăminte către toţi consilierii, să ia atitudine de fiecare dată şi în toate 
şedinţele de consiliu local pe acest aspect. Pentru că, numai dacă o să lucrăm împreună şi 
vom face un pact comun pentru protecţia mediului, o să reuşim să facem ceva şi în 
Craiova în acest sens. 

Şi o altă rugăminte către Poliţia Locală, care ţine tot de protecţia mediului, este 
disciplina în construcţii. Pentru că dacă au început să mişte anul acesta, sper să o ţină tot 
anul, cu aruncatul deşeurilor la gropile ilegale de la marginea oraşului, trebuie să înceapă 
să lucreze şi pe disciplina în construcţii pentru că este foarte simplu să mergem pe stradă 
şi vedem că oriunde se construieşte o clădire, nu se respectă nici cele mai minime reguli 
de disciplină, adică nu avem nici măcar un gard împrejmuitor, materialele sunt depozitate 
aiurea, sunt materiale de construcţii depozitate pe trotuar şi chiar şi pe carosabil. Deci ar 
trebui să începem şi aici să facem ceva. Mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
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Am citit şi eu proiectul privind Poliţia Locală şi am înţeles că o să treacă iar, cât de 
curând, în subordinea primăriei şi aş avea câteva solicitări pentru dl. Mateescu care 
coordonează conducerea Poliţiei Locale. Mai multă prezenţă a poliţiştilor locali la şcoli 
atât dimineaţa, cât şi seara şi dacă există posibilitatea, cel puţin la fiecare şcoală şi liceu 
din Craiova, un poliţist comunitar să stea de dimineaţa până seara pentru a asigura liniştea 
şi a preveni orice fel de situaţii care duc la scandaluri sau alte minuni care apar prin şcoli. 

Să intervină mai mult şi să fie mai prezenţi în toate cartierele Craiovei pentru aplanarea 
diferitelor situaţii şi amendarea celor care încalcă regulile de convieţuire, de bun simţ. 

Aş dori, dacă se poate, la fel, poliţie locală, cel puţin doi, să fie prezenţi aproape toată 
ziua în pieţele din municipiul nostru pentru a preveni orice fel de situaţii. În momentul de 
faţă, în pieţe, dacă vă duceţi, veţi constata că nu se respectă nicio măsură împotriva 
pandemiei. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În continuarea celor spuse de colegii mei, vreau să trag un semnal de alarmă că, din 

păcate, în anul 2020, Craiova a arătat ca un sat fără câini, un oraş fără niciun fel de stăpân, 
pentru că Poliţia Locală, ok, înţeleg că a fost ocupată cu monitorizarea celor carantinaţi 
covid, dar aici ţine de managementul acestei instituţii şi de dl. Mateescu cum îşi alocă 
reusrsa umană şi cum face planul de management, însă cu regret spun că, nu ştiu, vă pot 
da exemplu târgul din 1 Mai, unde este o mare ghenă de gunoi, un tomberon uriaş, toţi 
locuitorii din zona respectivă se plâng că se aruncă gunoaie şi alte chestiuni de lucru de 
genul acesta. Poliţia Locală a dispărut complet din peisaj în ultimele 12 luni, iar anul 
acesta, acest lucru nu mai poate fi tolerat pentru că, v-am spus, este ca o casă fără stăpân 
oraşul în momentul de faţă. De aceea, o să-l rog pe dl. Director Mateescu să se organizeze 
cum trebuie, să asigure pază, protecţie, prevenţie, atât în şcoli, cât şi în pieţe, cât şi în 
locurile acestea cu probleme. Foarte important este să asigure controale la periferia 
oraşului pentru că acolo se aruncă tot felul de deşeuri, moloz şi alte cele, şi anul 2021 sper 
să aducă îmbunătăţiri considerabile în cadrul activităţii acestora, pentru că 2020 a fost un 
dezastru total şi, practic, noi nu am simţit că există această instituţie, o insitutţie plătită cu 
o grămadă de bani de la bugetul local, o instituţie ce ar trebui să fie în interesul 
cetăţeanului, iar pentru acest lucru, noi, consilierii USR-PLUS, vom vota împotriva 
acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Enescu: 
Am sutidat cu atenţie acest plan de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale şi am 

constatat că este întocmit conform cerinţelor Ordinului MAI nr. 92/2011 însă pleacă de 
la un raport de activitate al Poliţiei Municipiului Craiova, care nu se referă la ordinea şi 
liniştea publică în municipiul Craiova. Deci, în acel raport de activitate este inclusă 
inclusiv activitatea desfăşurată în mediul rural arondat municipiului Craiova, cele 5 secţii 
de poliţie rurală.  

În materialul de analiză întocmit de Poliţia Municipiului Craiova care probabil a trecut 
prin comisia locală, nu s-au stabilit şi nu s-au identificat exact obiectivele care trebuie să 
fie date în arondare Poliţiei Locale.  Deci se desfăşoară activitatea de către Poliţia Locală 
exact după tiparul Poliţiei Municipiului Craiova. Singura activitate pe care nu o 
desfăşoară este cercetarea penală. Indicatorul de bază care este menţionat în aceste 
rapoarte de activitate atât ale Poliţiei Municipiului Craiova, cât şi Poliţiei Locale, îl 
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reprezintă sancţiunile contravenţionale. Constatăm că sunt peste 50 de mii de sancţiuni 
contravenţionale. Înseamnă o sancţiune la şase persoane la populaţia municipiului 
Craiova. De ce nu s-a făcut o analiză să se precizeze, că se poate face: câte sancţiuni au 
fost aplicate cetăţenilor care au domiciliul în Craiova, câte sancţiuni au fost aplicate 
cetăţenilor care se află în tranzit, câte sancţiuni au fost anulate de către instanţa de 
judecată, câte au fost achitate de către cei care au fost sancţionaţi contravenţional? În 
marea lor majoritate, acestea sunt pe circulaţie, atât la Poliţia Municipiului Craiova, cât 
şi la Poliţia Locală. 

Poliţia Locală îşi asumă prin acest plan, menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe 
întreg municipiul Craiova, ceea ce cred că nu va putea realiza, efectiv, îşi asumă 
răspunderea Poliţiei Municipiului Craiova care trebuie să coordoneze activitatea de 
ordine şi linişte publică pe raza de competenţă.  

În acest plan de acţiune ar fi trebuit să identifice exact obiectivele pe care să le ia în 
asigurarea ordinii şi siguranţei publice, să se precizeze cum se acţionează, în ce mod şi 
care este scopul. Nu cred că obiectivul propus în acest plan de acţiune va putea fi realizat 
cu cei 176 de poliţişti locali care sunt angrenaţi în activităţile de menţinere a ordinii, 
liniştii şi siguranţei publice  şi de către cei 51 de poliţişti locali care sunt angrenaţi în 
activităţile de respectare a regulilor de circulaţie.  

Poliţia Locală deţine cele două centre de monitorizare a traficului rutier. În acest plan 
de acţiune nu am găsit un material care să se refere la identificarea momentelor critice, 
când sunt blocaje rutiere şi Poliţia Locală să acţioneze punctual în acele intersecţii pentru 
a se circula în mod corespunzător. De aceea, consider că Poliţia Locală trebuia să-şi 
asume menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a circulaţiei în anumite sectoare, anumite 
puncte cheie, acolo unde vor acţiona cu efectivele lor, iar pe raza municipiului Craiova 
are competenţă, însă în baza planurilor de acţiune comună cu celelalte structuri. În acest 
plan de acţiune nu se menţionează protocoalele care au fost întocmite, dacă au fost 
întocmite, cu alte instituţii, inclusiv cu Mediul, inclusiv cu Inspecţia în construcţii. Nu se 
precizează în acest plan de acţiune cum va sprijini organele de specialitate care sunt în 
subordinea primăriei să acţioneze punctual pentru anumite ilegalităţi. 

Deci, consider că acest plan de acţiune întocmit este general, au fost copiate din Legea 
155 privind organizarea Poliţiei Locale toate sarcinile şi atribuţiile care le revin, dar nu 
vor putea să aplice toate aceste măsuri cu efectivul pe care îl are, întrucât activităţile pe 
care şi le-au propus efectiv înlătură Poliţia Municipiului Craiova de la a-şi asuma 
responsabilităţile în acest domeniu. Consider că acest plan trebuie reîntocmit, să curpindă 
exact obiectivele pe care şi le propun şi ceea ce vor să realizeze, toate să fie în beneficiul 
cetăţeanului. Efectiv, prin materialul de analiză constatăm că activităţile Poliţiei Locale 
sunt coercitive, nu în folosul cetăţeanului. Trebuie să aplice sancţiuni, acest număr de 
sancţiuni, am observat, cresc de la an la an cât mai mult, cât mai mult, efectiv, cum am 
spus, deci 55.287 de sancţiuni aplicate pe raza municipiului Craiova de către Poliţia 
Municipiului Craiova şi Poliţia Locală, sancţiuni care nu ştiu cât de reale şi cât de benefice 
sunt, în vederea realizării unui climat de ordine şi linişte publică adecvat. Cam atât am 
avut de spus. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
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Cred că dl. Enescu a pus punctul pe i. Am înţeles cu toţii că acest plan a fost făcut pe 
genunchi, că nu este în adevăratul sens al cuvântului, sau, mă rog, se preocupă mai mult, 
din câte înţeleg, de secţiile din mediul rural ale poliţiei locale din municipiul nostru. În 
concluzie, noi, consilierii PNL, nu vom vota pentru la acest punct. 

Dl. Consilier Local Borţoi: 
O să am o intervenţie scurtă şi constructivă, zic eu. Din câte am aflat, de la data de 1 

aprilie, Poliţia Locală va intra din nou în subordinea primarului oraşului Craiova, ceea ce 
este un lucru foarte bun. Cu această ocazie, trebuie să continue acţiunile începute 
împotriva celor care aruncă gunoi sau reziduri din construcţii în mod ilegal pe domeniul 
public şi în acest sens, am luat legătura cu noul şef al Gărzii de Mediu la nivel naţional, 
dl. Octavian Berceanu  care s-a arătat dispus să vină în sprijinul Poliţiei Locale Craiova, 
printr-o mai bună colaborare a Gărzii de Mediu Dolj pentru că există şi un protocol la 
nivel naţional şi cred că şi judeţean, între Garda de Mediu şi Poliţia Locală, dar şi 
colaborând personal cu şeful poliţiei locale. În acest sens, acum cei doi pot avea o legătură 
şi o comunicare directă, aşa că sper să continue aceste acţiuni şi să vedem în scurt timp şi 
rezultatele. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Dau cuvântul d-lui Mateescu, directorul Poliţiei Locale, să vă răspundă la interpelări. 
Dl. Director Mateescu: 
Bună ziua! O să încep în ordinea în care mi-au fost puse aceste înterbări de către dl. 

Consilier Teodorescu. Aţi vorbit despre prevenţie. Dacă aţi văzut, în luna ianuarie, când 
am prezentat raportul Poliţiei Locale, prevenţia în 2020  a fost cu peste 400% mai mare 
decât în 2019. Practic, trei sferturi din activitatea Poliţiei Locale s-a lucrat doar pe 
prevenţie. Am şi specificat în raportul respectiv, nefiind aplicate măsuri sancţionatorii, ci 
doar măsuri preventive. Cel mult, un avertisment scris. S-a mers de multe ori pe 
avertismente verbale. S-a făcut prevenţie în toate domeniile de activitate, şi în acelea pe 
care ni le-a atribuit Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj ca urmare a stării de 
pandemie şi a stării de urgenţă, dar şi în ceea ce priveşte competenţa atribuită către Poliţia 
Locală prin Legea 155. Dacă nici un procent de peste 400%  faţă de 200% în 2019 
consideraţi că nu este prevenţie, atunci asta înseamnă mai mult de 80% din activitatea 
Poliţiei Locale ar însemna să facem prevenţie 100% . 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mă scuzaţi că vă întrerup. Lăsaţi procentele. Ce înseamnă în valoare absolută? Să ne 

răspundă în concret, nu cu abureală ieftină.  
Dl. Preşedinte: 
Aţi pus întrebări, lăsaţi-l să vă răspundă. Vă răspunde la întrebările pe care dvs. le-aţi 

pus. Acum nu vreţi să vă răspundă şi la întrebări la care v-aţi gândit.  
Dl. Director Mateescu: 
În raportul din ianuarie aveţi toate procentele. Tot ce înseamnă aceste procente şi 

sancţiuni, şi acţiuni specifice, şi punctuale, şi preventive. În ceea ce priveşte Disciplina în 
Construcţii, aici cred că suntem cea mai bună poliţie locală din ţară, indiferent de ce 
credeţi dvs. Suntem prima poliţie locală din ţară care am demolat pe proprietăţi private, 
dl. Drăgoescu. Suntem prima poliţie locală din ţară care am reuşit să obţinem o 
condamnare penală pentru nerespectarea măsurilor. 
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dl. Director, facem o vizită astăzi împreună la periferiile oraşului Craiova?  
Dl. Director Mateescu: 
Facem o vizită când doriţi dvs.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Mergem şi pe la clădirile care sunt în construcţie, blocuri, vă arăt eu moloz pus pe 

trotuar, vă arăt materiale de construcţii depozitate. 
Dl. Preşedinte: 
Cu părere de rău, să ştiţi că am să vă tai microfoanele, lăsaţi-l să vă spună. I-aţi pus 

întrebări, răspunde, apoi mai vedem. 
Dl. Director Mateescu: 
Pe Legea 155 în domeniul disciplinei în construcţii, avem nişte competenţe extrem de 

limitative. De gunoaie se ocupă doar Garda de Mediu şi Agenţia de Mediu, nu Poliţia 
Locală,  în ceea ce priveşte molozul de la construcţii. În ceea ce priveşte plase de protecţie, 
în ceea ce priveşte containerele speciale pentru depozitatul molozului. Deci avem nişte 
atribuţii în care noi putem să verificăm doar dacă respectă actul administrativ , respectiv 
autorizaţia de construire, sau dacă deţine sau nu deţine acea autorizaţie de construire. Din 
acest punct de vedere, în luna martie , luna aceasta, s-au verificat toate şantierele deschise 
din Craiova şi s-au luat măsurile necesare, urmare acelor verificări am constatat şi acele 
contravenţii de care dvs. le citiţi în ziare în ceea ce priveşte colaborarea cu garda de 
Mediu. Toate au plecat de la Poliţia Locală. Garda de Mediu doar este invitată să aplice 
sancţiunea pentru că este competentă pe lege, Nu are niciun fel de activitate de constatare 
sau de prevenţie. 

În ceea ce priveşte ca Poliţia Locală, pentru dl. Consilier Stoian, să fie prezentă la toate 
şcolile pe cele două ture. Şi eu îmi doresc acest lucru şi cred că toată lumea îşi doreşte, 
numai că avem peste 150 de unităţi de învăţământ în Craiova , asta înseamnă două ture, 
asta înseamnă de luni până vineri, asta înseamnă peste 300 de poliţişti locali, asta 
înseamnă şi Poliţia Locală Craiova şi Poliţia Locală Slatina la un loc şi asta înseamnă să 
nu mai facem nimic altceva. Deci şi eu mi-aş dori asta, însă pe planul de ordine şi 
siguranţă publică al Poliţiei Locale care face parte din planul municipiului, din planul 
poliţiei municipiului şi din planul IPJ-ului şi dl. Enescu ştie foarte bine că a condus 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, unităţile de învăţământ sunt împărţite între 
Poliţia Locală, poliţia municipiului şi Jandarmerie. Şi au fost alese unităţile de învăţământ 
la nivelul Inspectoratului de Poliţie, care prezintă anumite riscuri, sau care prezintă 
anumite aglomerări de persoane. Dacă aţi observat, în fiecare dimineaţă Poliţia Locală 
face fluidizarea traficului rutier la cele mai importante colegii din Craiova. La Elena Cuza 
şi la Carol cum aţi tot discutat de învăţământ, luând-o de pe Mihai Viteazu, ca să fluidizăm 
circulaţia. Sunt şcolile pe care noi le avem în planul de ordine şi de care răspundem şiu 
suntem nevoiţi să facem aşa ceva. Ce fac celelalte forţe de ordine publică, nu puteţi să-mi 
imputaţi mie ca şi şef al Poliţiei locale Craiova.  

De asemenea, spuneţi că să avem patrule permanete, permanent să avem echipaje în 
pieţe. Este foarte adevărat, numai că am avut în pieţe atât cât ne-a permis situaţia operativă 
şi ne-au permis acţiunile în care eram angrenaţi , numai că de la începutul pandemiei, 
exact cu un an în urmă, noi nu am mai beneficiat de resurse umane. Adică tot ce înseamnă 
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ordine publică, circulaţie, cu maşini, cu foi de parcurs, cu tot ce vreţi dvs., au fost în 
subordinea şi în coordonarea operativă a Poliţiei Municipiului Craiova.  Ca atare, neavând 
personal şi neputând să desfăşor activitatea, este logic că potrivit actului emis în starea de 
urgenţă şi starea de alertă, am fost obligat ca să execut misiunile care mi-au fost 
repartizate prin ordinul inspectorului general al Poliţiei Judeţului Dolj. Ca atare, primesc 
toate criticile, nu este niciun fel de problemă, dar ele să fie obiective. Nu am avut 
personalul necesar. Singura problemă pe care am reuşit s-o rezolv cu şeful Poliţiei 
Municipiului Craiova a fost aceea că am asigurat parcurile, am asigurat şcolile pe care le 
avem în plan atunci când au fost ore cu elevi şi ne-am asigurat obiectivele de interes ale 
municipiului Craiova. În rest, tot personalul se ducea şi semna buletinul postului la poliţie, 
dădea raportul la poliţie, aflam şi eu seara când mi se dădeau raportările.  

Dl. Consilier Local Stoian: 
Nu v-am adus critici, v-am rugat ca pentru viitor, din momentul când vor trece iarăşi 

în subordinea dvs. să ţineţi cont de rugăminţile acestea pentru că la fel bănuiesc pentru 
toţi cetăţenii Craiovei, copiii la şcoli sunt cei mai importanţi. 

Dl. Director Mateescu: 
Este foarte adevărat, însă nu pot să mă abat de la acel plan de ordine publică. Repet, 

planul nostru este parte integrantă din planulPoliţiei  municipiului Craiova şi al Judeţului 
Dolj. Pe acest plan, care este lucrare tehnică, deja se lucrează de la începutul lunii 
ianuarie. Dl. Enescu poate să vă confirme asta. Nu pot să asigur eu la şcoli de caputl meu 
şi să nu pot să asigur şcolile la care sunt obligat să asigur şi pe care le am prin plan. Pe 
acest sistem de asigurare al măsurilor de ordine la şcoli sunte, verificaţi chiar de 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj. Suntem verificaţi de către Prefectul Judeţului 
Dolj.  

Dl. Consilier Local Stoian: 
În momentul de faţă, câţi angajaţi aveţi dvs. la Poliţia Locală, dacă nu vă supăraţi.  
Dl. Director Mateescu: 
În momentul de faţă ordinea publică şi circulaţia cuprinde 227 de poliţişti . 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Dvs. nu vi s-a imputat o inactivitate. Eu am precizat că dvs. prin acest plan de acţiune, 

v-aţi asumat responsabilităţi pe care nu puteţi să le realizaţi cu efectivul pe care îl aveţi. 
Acest plan al dvs. de acţiune, este biblia dvs. Dvs. trebuia să veniţi cu acest plan de acţiune 
care împreună cu planul de acţiune al Poliţiei Municipiului Craiova, împreună cu planul 
de acţiune al jandarmeriei, să acopere întreg municipiul Craiova. Dvs. nu veţi putea 
niciodată să menţineţi ordinea şi siguranţa publică la toate şcolile, de aceea, în acest plan 
de acţiune, dvs. trebuia să aveţi obiectivele nominalizate, precizate. Noi asigurăm ordinea 
şi siguranţa publică la şcolile cutare, cutare, cutare, cutare. Fluidizarea circulaţiei o vom 
asigura în intersecţiile cutare, cutare, cutare întrucât prin centrul nostru de monitorizare 
am constatat. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog frumos, lăsaţi-l să răspundă. 
Dl. Consilier Local Stoian: 
Dar nu trebuie să dezbatem problemele, dl. Preşedinte? Aşa mi se pare normal că de 

aia suntem aici.  
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Dl. Preşedinte: 
Dacă i-aţi pus întrebări, vreţi răspunsul la întrebări? La comisii aţi pus aceste întrebări, 

pentru că deja sunt detalii.  
Dl. Consilier Local Stoian: 
Discutăm la fiecare problemă cu dânsul. 
Dl. Director Mateescu: 
Dl. Consilier Enescu, ştiţi bine că în plan se trec atribuţiile legale, atribuţiile conferite 

de lege. Nu mi le-am ales eu. Sunt nevoit să le îndeplinsec pe toate. În ceea ce priveşte 
unităţile de învăţământ, în planul acesta pe care noi îl discutăm acum, sunt menţionate 
unităţile de învăţământ care cad în sarcina Poliţiei Locale. Ştiţi bine că acest plan s-a 
făcut, şi la orice plan de ordine publică, de menţinerea şi de asigurarea ordinii publice , s-
a făcut împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj şi cu 
reprezentanţii Jandarmeriei. Sectoarele de siguranţă, zonele sunt împărţite de aşa natură 
încât să acopere toată raza municipiului Craiova cele trei forţe de ordine publică. Acest 
plan are avizul reprezentantului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. Acest plan 
cuprinde tot ceea ce prevede Ordinul 92/2011 al Ministrului de Interne. Este un plan 
tehnic, aşa se fac planurile de ordine publică şi cuprinde tot ce este necesar în el.  

Dl. Consilier Local Enescu: 
Dvs. trebuia în acest plan să precizaţi la activităţi comune protocoalele pe care le aveţi 

întocmite cu Poliţia Municipiului Craiova, cu IPJ, cu jandarmii, în vederea realizării 
acestui climat de ordine şi siguranţă publică pe întreg municipiul. Dvs. aveţi competenţă 
pe întreg municipiul, însă dvs. asumaţi-vă răspunderea pentru obiectivele care sunt în 
subordinea primăriei, care au legătură cu municipiul Craiova. Nu peste tot. 

Dl. Director Mateescu: 
Legea 155 su subliniază obiectivele şi nici competenţele  şi atribuţiile. Legea 155 care 

este legea specială a poliţiei locale, le enumeră şi sunt obligat să le îndeplinesc pe toate 
cu personalul pe care îl am, în suficient sau insuficient. Nu pot să-mi aleg ceea ce vreau 
să fac eu în anul 2021.  

Dl. Consilier Local Stoian: 
Le stabiliţi împreună cu Poliţia Municipiului Craiova, le împărţiţi. 
Dl. Director Mateescu: 
În primul capitol al planului rezultă că sunt încheiate protocoale cu toate instituţiile de 

forţe de ordine publică. Este normal să fie aşa, pentru că ne obligă legea, şi pe noi şi pe 
ei.  

Dl. Consilier Local Stoian: 
Ne puteţi prezenta şi nouă, eventual la următoarea şedinţă de consiliu unde anume se 

regăsesc şi ce anume fac poliţiştii locali într-o lună de zile? Vă rugăm frumos.  
Dl. Director Mateescu: 
A fost în raportul de activitate prezentat în luna ianuarie . 
Dl. Consilier Local Stoian: 
Pe concret. Aţi zis că nu puteţi să asiguraţi toate şcolile. Puteţi să ne spuneţi la care 

dintre şcoli sunteţi dvs.  
Dl. Director Mateescu: 
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Sunt menţionate şi în raportul de activitate care a fost prezentat în ianuarie, sunt 
menţionate unităţile de învăţământ inclusiv în planul acesta pe care îl dezbatem astăzi. În 
ceea ce priveşte faptul că se face referire în planul de ordine publică şi la comunele 
arondate Poliţiei Municipiului Craiova. Ordinul 92 este destul de clar. Toate datele pe 
care mi le dă Poliţia Municipiului Craiova, eu nu pot să umblu pe ele şi nu pot să le 
modific. Toate acele date trebuie luate şi trecute în plan, cum de altfel şi toate datele din 
planul nostru fac parte din planul lor. Dacă aţi văzut că ei deja s-au referit la zona de 
competenţă a Poliţiei Municipiului Craiova ca rază de competenţă, dar au extras şi în ceea 
ce priveşte urbanul. Dacă scoteam acele date din context, ceea ce legea oricum nu-mi 
permite, nu se mai înţelegea nimic. Acela este extrasul, şi vi-l arăt că îl am aici la mine, 
este extrasul pe care ni l-a comunicat Poliţia Municipiului Craiova şi pe care nu pot să 
umblu şi nu am dreptul să umblu. 

Dl. Consilier Local Enescu: 
Acel extras şeful Poliţiei Municipiului Craiova l-a prezentat în comisia locală de 

ordine publică. În acea comisie puteaţi să impuneţi şefului Poliţiei Municipiului Craiova 
să vă prezinte raportul de activitate extras numai pe urban.  

Dl. Director Mateescu: 
Nu înţeleg care este competenţa mea să-i cer şefului Poliţiei Municipiului Craiova să-

şi prezinte un anumit extras de plan atâta timp cât acela este planul Poliţiei Municipiului 
Craiova aprobat de ei. 

Dl. Consilier Local Enescu: 
Este planul lor. Planul dvs. se include în planul lor. În extras puteau să vă treacă şi 

dosarele începerile de urmărire penală sau câte persoane au fost trimise în judecată sau 
câte au fost arestate. 

Dl. Director Mateescu: 
O să fac o adresă la ei la Inspectoratul de Poliţie să-mi răspundă la sesizarea dvs.  
Dl. Consilier Local Enescu: 
Poliţia Municipiului Craiova, Inspectoratul de Poliţie are birou de analiză şi prevenire 

a criminalităţii. Ei puteau să facă foarte bine o analiză, să stabilească ameninţările, şi 
funcţie de ameninţările care erau la adresa ordinii şi siguranţei publice, dvs. să vă stabiliţi 
măsuri de combatere pe obiectivele dvs. concret nu să fie trecut la general. Din contră, 
Poliţia Municipiului Craiova v-au trimis dvs. şi v-aţi asumat nişte responsabilităţi pe care 
nu veţi putea să le îndepliniţi niciodată.  

Dl. Director Mateescu: 
Din planul lor şi din raportul de activitate pe anul 2020, că de la asta se pleacă când se 

face planul de ordine publică, nu mi-am asumat nimic de la Poliţia Municipiului , am fost 
obligat să preiau raportul de activitate  aşa cum mi l-au comunicat. Aceleaşi date figurează 
şi în planul lor şi în planul judeţului, ştiţi foarte bine acest aspect. 

Dl. Consilier Local Enescu: 
Dvs. nu sunteţi o anexă a Poliţiei Municipiului Craiova, dvs. sunteţi Poliţia Locală. 
Dl. Director Mateescu: 
Nu, suntem un partener cu care cooperăm. Cooperăm în baza unor legi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Aş mai fi avut şi eu că dl. Director nu a răspuns la toate întrebările adresate. Dl. 
Mateescu, puteţi să-mi spuneţi şi mie, vă rog frumos, care a fost media persoanelor 
carantinate în Craiova în 2020? 

Dl. Director Mateescu: 
Le aveţi în plan, sunt şi statistic, sunt şi tabel. Undeva la 3000 de oameni cred că au 

fost carantinaţi. Dar sunt zeci de mii de oameni pe care i-am verificat la domiciliu că au 
fost izolaţi. Verificare zilnică.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Deci cam câte vizite de genul acesta?Pe zi.  
Dl. Director Mateescu: 
Este vorba de ordinul zecilor de mii. Nu pot să reţin cifrele cu exactitate. Pe zi cred că 

sunt undeva peste 200.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
200 vizite pe zi, da? Permiteţi să vă întreb, înţeleg că sunt două sute şi ceva de angajaţi, 

deci vine cam o vizită pe zi/angajat. 
Dl. Preşedinte: 
Sunteţi la guvernare, puteţi să adresaţi aceste întrebări d-lui Prefect. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu înţeleg că nu au putut să facă ordine şi disciplină în municipiul Craiova în 2020 că 

au fost, chipurile , ocupaţi cu aceste vizite. 
Dl. Director Mateescu: 
Nu, pentru că ne-am aflat în subordinea poliţiei şi am executat doar ce ni s-a spus. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Si poliţia v-a zis să faceţi acest haos în Craiova. Adică să nu vă ocupaţi de ordine şi 

disciplină.  
Dl. Director Mateescu: 
Am fost obligat să execut ceea ce Inspectoratul de Poliţie mi-a comunicat să execut. 

Dl. Enescu poate să confirme. O patrulă de ordine publică formată din doi oameni 24 din 
24 înseamnă 10 oameni, nu sunt 200 de oameni permanant la serviciu, non stop, 24 din 
24. Şi acum faceţi socoteala ce înseamnă patrule de care dispune poliţia locală. Un post 
înseamnă 5 oameni după lege. O patrulă înseamnă 10 oameni. Aşa se pune problema în 
poliţie.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Înţeleg că la vizitele la domiciliu, nu trebuie să se ducă 10 oameni  să vadă dacă un 

cetăţean este acasă. 
Dl. Director Mateescu: 
Nu, trebuie să meargă câte 1 numai că nu sunt toţi 100 la serviciu în acelaşi timp. 

Lucrează 8 ore sunt zile libere. Sunt în jur de 140 – 170 de oameni la serviciu. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Deci pică 2 vizite. Eu credeam, domne, că erau zeci de mii de cazuri , făceaţi 100 de 

vizite pe zi pe om. 
Dl. Director Mateescu: 
Dar noi nu ne ocupam numai de aceste vizite.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Eu vă spun nemulţumirea craiovenilor, că vorbiţi pentru ei acum, pentru cetăţeni. 
Oraşul ăsta nu are stăpân de peste un an de zile, despre ce vorbim aici? Se aruncă gunoaie 
peste tot, adică ştiţi şi dvs. Eu vă înţeleg că aţi fost în subordinea poliţiei, dar eu cred că 
este şi o problemă de management aici.  

Dl. Director Mateescu: 
Poliţia Locală nu are toate atributele de pe lumea asta.  Are şi ea anumite competenţe 

limitate şi aplicarea legilor într-o anumită măsură. Nu Poliţia Locală le face pe toate, că 
nu are cum. Este inuman. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Profit de ocazie să vă spun că aţi întârziat şedinţa cu 30 de minute numai ca să vină un 

coleg de-al dvs. la şedinţă, aşa că nu mai mergeţi pe repede înainte. Mai mult decât atât, 
lăsaţi colegii să discute, biblia dvs. trebuie să fie regulamentul de organizare şi funcţionare 
al şedinţelor consiliului local şi d-lui Enescu i-a fost pronunţat numele, nu trebuia să-l 
întrerupeţi, pentru că avea drept la replică.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vă rog să verificaţi votul la mine. Cred că am o problemă tehnică. Este vor împotrivă, 

dar nu-mi apare.  
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Eu votez împotriva. Din greşeală am votat abţinere.  

Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a 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 Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Poliţia Locală a Municipiului 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). 

 
 
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
modificarea actului constitutive 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
 Dl. Preşedinte: 
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 Comisiile 1 şi 5 - aviz favorabil. Comisia 3 – aviz nefavorabil. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie.  

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova - dna.Diana Mihaela 
Dimian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., aprobarea actului constitutiv modificat, în sensul înlocuirii obiectului 
principal de activitate al societăţii cod CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor 
nepericuloase, acesta rămânând ca obiect secundar de activitate, cu cod CAEN 
8129-alte activităţi de curăţenie, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dna. Diana Mihaela 
Dimian 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 prelungirea duratei mandatului de administrator S.C. 

Piețe și Târguri Craiova S.R.L., al domnului Mărăcine Alin-Mădălin 
Dl. Preşedinte: 

 Comisiile 1 şi 5 - aviz favorabil. Comisia 3 – aviz nefavorabil. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie.  
      D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
      Am anunţat în comisii că la anexa 2 unde se face determinarea indicatorului, dintr-o 
eroare numărătorul şi numitorul fracţiei prin care se determină cheltuielile la 1000 lei, au 
fost schimbate. Totalul însă este corect, suma este bine stabilită , numai că am vrut să vă 
aducem la cunoştinţă această eroare legată de modul de scriere (redactare).  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Am văzut acest punct de pe ordinea de zi şi sincer, m-a surprins, că se intenţionează a 
se prelungi mandatul d-lui Mărăcine. Am văzut şi aşa zisul raport de activitate, pentru că 
toate aceste rapoarte sunt, de fapt, nişte simulări ale realităţii şi a ceea ce se întâmplă 
efectiv. Eu nu am văzut în ultimii patru ani de când dl. Mărăcine este director la SC Pieţe 
şi Târguri, niciun fel de viziune, este o lipsă crasă de viziune a acestuia. Pieşe şi Târguri 
este SRL. Nu am văzut să aplice pentru niciun fel de program european. Modul în care 
arată pieţele şi târgurile din Craiova este unul deplorabil şi acolo se reflectă cel mai clar 
activitatea sa. Mai mult, m-am uitat un pic mai atent peste acest raport şi văd că în patru 
ani de zile, deşi avea ca obiectiv de performanţă, criteriu de performanţă, să aplice amenzi 
împreună cu Garda de Mediu, în fiecare an gradul de realizare este 0, adică ceea ce refuz 
să cred, că este totul conform mai ales pe partea asta de mediu, în aceste pieţe şi în aceste 
târguri din Craiova. Deci, efectiv, nu văd un concurs, o selecţie, dânsul nu are niciun fel 
de viziune de dezvoltare. Toţi trecem şi ne plimbăm prin pieţe şi vedem că arată exact ca 
acum 100 de ani. La o simplă căutare pe google poate şi dl. Mărăcine să vadă cum arată 
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o piaţă din Uniunea Europeană , nu una din Est să zicem aşa, deci nu văd de ce ne grăbim 
acum să prelungim pe patru ani mandatul d-lui Mărăcine, de aceea aş propune o 
prelungire pe trei-patru luni, timp în care să putem să facem un concurs şi să vină nişte 
oameni cu nişte planuri de management, poate găsim pe cineva mai competent şi cu o 
viziune asupra dezvoltării acestui oraş şi a pieţelor şi târgurilor. Nu cu ce a venit pe masă 
dl. Mărăcine după patru ani de zile. Mulţumesc frumos! 
 Dl. Consilier Local Teodorescu: 
 Foarte scurt. Cred că dl. Mărăcine, dacă doreşte să continue în această funcţie, cel mai 
simplu lucru ar fi trebuit să vină să ne povestească în 5 – 10 minute care este viziunea 
pentru următorii patru ani. Nu un document cu foarte multe hârtii şi cum zicea şi colegul 
Cezar, care oricum nu reflectă realitatea . Adică primul lucru, când se votează astfel de 
proiecte de hotărâre, adică să prelungim sau să dăm mandat unor persoane, ar trebui să ne 
prezinte şi nouă, dar nu numai nouă, ci craiovenilor , să spună, domne, eu vreau patru ani 
să fiu director la SC Pieţe şi Târguri pentru că îmi doresc ca pieţele să arate aşa, târgurile 
să arate aşa, m-am gândit să investim atât, în asta şi asta.  
 Dl. Director Mărăcine: 
 Bună ziua tuturor. În primul rând, vreau să aduc la cunoştinţă, atât dvs., d-lor consilieri, 
cât şi craiovenilor care  ne urmăresc pe youtube un aspect destul de important, zicem noi. 
În primul şi în primul rând, societatea care administrează pieţele din Craiova este o 
societate care se autofinanţează, după cum puteţi vedea, chiar şi din actul constitutiv. Aţi 
spus dvs. ceva mai devreme că nu am accesat în toţi aceşti ani fonduri europene. Vă spun 
că nu au existat axe destinate pentru construcţia de pieţe agro-alimentare pe catre o 
societate comercială, constituită pe Legea 31 putea să facă acest lucru. În toţi aceşti patru 
ani de mandat, cred că s-a realizat cea mai mare investiţie de la preluarea sau de la trecerea 
din Serviciul Public Administrarea Pieţelor în societate comercială şi anume Piaţa Gării, 
piaţa din Valea Roşie, dacă nu aţi trecut în ultima vreme, în proporţie de 80% este 
remodernizată. În toate celelalte puncte de lucru, am întreprins acţiuni de reparaţii sau de 
investiţii în anumite puncte din anumite puncte de vedere. Ştiu că poate nici nouă nu ne 
place totdeauna cum arată pieţele craiovene atunci când le comparăm cu marile pieţe din 
Europa, aşa cum spuneaţi şi dvs., dar marile centre sau marile capitale ale Europei, 
municipalitatea a venit cu aceste investiţii cum de altfel s-a întâmplat şi în Bucureşti şi în 
alte oraşe ale ţării. Nu am avut aceste axe de finanţare. Pentru viitor, aşa cum am discutat 
şi cu executivul primăriei, pregătim proiecte pentru toate pieţele, pentru toate punctele de 
lucru din Craiova, proiecte pe care le vom accesa pe planul de rezilienţă şi redresare 
economică 2021 – 2027.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Care este viziunea dvs. de dezvoltare pe următorii patru ani pentru pieţele şi târgurile 
din municipiul Craiova ? Cum vreţi să arate, unde vreţi să ajungeţi? Cum vedeţi dvs. 
lucrurile? Trebuie să aveţi un plan, o viziune, unde vreţi să ajungeţi.  
 Dl. Director Mărăcine: 
 Tocmai ce am spus, împreună cu Primăria vom accesa fonduri europene, pentru că de 
data aceasta putem cu ajutorul primăriei să accesăm fonduri europene, astfel încât să 
modernizăm fiecare punct de lucru. De altfel, după cum bine ştiţi, la sfârşitul anului 2020  
în ultima şedinţă a consiliului local, chiar am aprobat studiul de fezabilitate pentru piaţa 



sed ord. 25.03.2021                                                        25                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

de la Ciupercă şi Târgul de Săptămână, acolo unde urmărim la piaţa de la Ciupercă să 
construim o piaţă nouă, practic, iar la Târgul de săptămână, pe actualul amplasament, să 
construim un număr de 25 de hale de aproximativ 120 mp pentru desfăşurarea activităţii 
de vânzare a produselor second hand, urmând ca şi în celelalte pieţe, bineînţeles, până în 
momentul în care vom putea să accesăm fonduri europene – după cum bine ştiţi, 
deocamdată nici ghidurile nu au apărut, aşteptăm să apară în primul rând ghidurile, după 
care vom depune proiectele respective pentru fiecare punct de lucru. Până atunci, vom 
face astfel încât, ca noi cel puţin, din conducerea SC Pieţe şi Târguri, să pregătim cel puţin 
proiecte de reparaţii şi modernizări pe actualele construcţii în limita fondurilor pe care le 
gestionăm. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dvs. sunteţi mulţumit de cum arată Piaţa Mare, de exemplu? De haosul de acolo, de 
mizeria ce se regăseşte printre tarabe, de cum se vând mici aiurea, nu e nicio împărţire, 
nicio organizare, adică sunteţi mulţumit de imaginea acestei pieţe? Greaua moştenire.  
     Dl. Director Mărăcine: 
 Să ştiţi că actualul amplasament şi aşa cum sunt terasele şi chioşcurile şi toate cele, eu 
aşa le-am moştenit pe de o parte. Nu este vorba de greaua moştenire. Chioşcurile 
respective nu sunt de când sunt eu administrator  şi n-am putut să le reziliez eu. Sunt nişte 
contracte în curs pe care tot cu votul dvs., al consiliului local, de-a lungul timpului s-au 
prelungit. Nu administratorul SC Pieţe şi Târguri prelungeşte un contract de închiriere. 
Noi întotdeauna venim cu propunerea, pentru că suntem obligaţi de clauzele contractuale 
să venim cu propunerea în consiliul local şi majoritatea consiliului local sau marea 
majoritate a consilierilor locali decide. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Vă fac o recomandare. Pe viitor, dacă veţi fi dvs., că poate nu veţi fi, ar fi foarte oportun 
atunci când mai veniţi cu propunerea de prelungire pentru un spaţiu comercial, să puneţi 
şi avizul dvs. Noi ne gândim că ar trebui relocat, sau că nu trebuie prelungit. Adică să 
veniţi şi cu o opinie în sensul ăsta că ştiţi cel mai bine situaţia din teren. 
 Dl. Director Mărăcine: 
 Nu am mandat pentru aşa ceva, eu, ca şi administrator la SC Pieţe şi Târguri. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Sa vă emiteţi o părere nu vă trebuie mandat. Este o părere neangajantă. 
 Dl. Director Mărăcine: 
 Am înţeles. Modelul de contract este aprobat în consiliul local, noi îl punem în aplicare. 
Ori de câte ori ne vine o cerere la mapă pentru prelungire de contract, noi nu facem altceva 
decât să o trimitem către consiliul local şi dvs. puteţi respinge sau nu în acest sens.  
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Locatarii din jurul pieţelor se plâng, sunt foarte supăraţi că sunt clienţi sau chiar cei 
care au marfă în piaţă, care îşi fac nevoile în scările de bloc de lângă pieţe. Eu, personal, 
am văzut în Craioviţa o doamnă în vârstă, de la ţară, care avea marfă în piaţa din Craioviţa, 
care îşi făcea nevoile lângă tomberon. Este o problemă. Trebuie prevăzute mai multe 
toalete. Şi la Piaţa Mare la fel se plâng locatarii. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Aceeşi problemă este şi la Târgul din Romaneşti.  
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 Dl. Director Mărăcine: 
 Sunt suficiente toalete, dar acolo este cu taxă. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 În plus, cei care vând marfă în piaţă, este 1 leu taxa, da? Nu ştiu, trebuie gândit cumva 
că loveşte chiar în oamenii ăia care stau la tarabă. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Nu mai au bani să plătească taxa la toaletă. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Trebuie inclus cumva în abonament, în chirie, punem 50 de lei în plus pe lună ca 
oamenii ăia amărâţi să nu fie nevoie să-şi facă nevoile prin scările de bloc şi apoi se duc 
şi pun mâna pe legăturile alea de verdeaţă. Nu e igienic. Ştiţi că am mai vorbit, am venit 
personal la dvs. şi v-am spus lucrurile acestea. Trebuie gândit puţin în perspectivă şi să 
rezolvăm problema asta. 
 Dl. Director Mărăcine: 
 Să ştiţi că de altfel, primul obiectiv pe care l-am modernizat de când am devenit 
manager la SC Pieţe şi Târguri, a fost grupul sanitar din Piaţa Centrală. Nu ştiu dacă vă 
amintiţi cum arăta înainte să vin eu manager. 
 Dl.Consilier Local Corâţu: 
 Era curăţenie, nu am ce să zic. Poate să ne gândim la o toaletă în zona intrării dinspre 
Calea Bucureşti.  Pentru că eu am fost personal, am chemat dintr-o asociaţie de proprietari 
de acolo şi într-adevăr, îşi fac nevoile în scara blocului. Nu este normal. 
 Dl. Director Mărăcine: 
 O să avem în vedere şi acest lucru.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Ştiţi că sunt un consilier local care cred că v-am susţinut activitatea tuturor societăţilor 
la care consiliul local este acţionar. Totuşi, ştiţi că am insistat şi să vă opriţi dividendele 
şi am încercat să-i conving pe colegii de la PSD pentru că ştiu că sunteţi pe autofinanţare. 
 Dl. Director Mărăcine: 
 Dar aţi votat împotrivă, de fiecare dată. La dividende. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Acolo unde era cazul, dl. Mărăcine. La dividende nu am votat împotrivă. 
 Dl. Director Mărăcine: 
 Vă spun eu că aţi votat împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Vă rog să-mi arătaţi, poate a fost o greşeală.  
 Dl. Director Mărăcine: 
 Dvs. sunteţi consilier local şi puteţi să luaţi datele de la consiliul local. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Totuşi ţin să vă aduc aminte, dacă vreţi să continuăm discuţia în registrul acesta, că 
dvs. niciodată nu aţi venit către consiliul local, probabil v-a fost frică, dar nu de noi, poate 
de ceilalţi colegi, să ne cereţi, să ne spuneţi : stimate consiliu local, am nevoie de 1 milion 
de euro pentru treaba asta. Am nevoie de 500 mii de euro. Noi, ca acţionari, judecăm şi 
vă dăm banii, dacă este sau nu este. Nu aţi venit niciodată. 
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 Ne spuneţi nouă că nu există axe deschise pentru finanţare. Păi dacă dvs. vedeţi numai 
axe deschise pentru finanţare pentru construcţii şi reparaţii. Vă spun că au fost axe 
deschise pe probleme de eficienţă energetică în care piaţa putea să se eficientizeze 
energetic, au fost axe deschise pe mediu, în care puteaţi să luaţi compostoare pentru 
deşeuri, au fost şi pe alte domenii, nu doar pe ceea ce vedeţi dvs., construcţia de pieţe noi. 
Dar, repet, vreau să fiu constructiv. Dar veniţi. Avem şi colegii de la USR acum lângă 
noi. Vă rog să veniţi dvs., în cazul în care, aşa cum a spus şi dl. Consilier Drăgoescu, veţi 
continua activitatea ca administrator la acea societate, vă rog insistent să veniţi să ne cereţi 
bani pentru nişte investiţii pertinente pe care noi le analizăm şi găsim o sursă de finanţare 
ca să vă susţinem.  
 Dl. Director Mărăcine: 
 Apreciez punctul dvs. de vedere, dl. Consilier. Aşa cum am spus şi la începutul 
intervenţiei mele, din discuţiile cu actualul executiv s-a ajuns la concluzia că este nevoie 
de a se face investiţii în pieţele din municipiul Craiova şi am găsit întreaga deschidere din 
partea executivului şi, cu siguranţă, în următorii patru ani se vor realiza aceste obiective. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Aş dori să se reţină amendamentul pe care vreau să-l supuneţi la vot, să se prelungească 
decât patru luni de zile mandatul directorului Mărăcine, pentru a se mai gândi un pic, 
poate vine cu un plan mai bun de management, cu o viziune mai bună în viitor şi poate 
găsim şi alte persoane mai competente, sau poate că nu, decât dânsul, rămâne de văzut. 
Dar să prelungim pe patru luni. Nu văd graba pentru patru ani.  
 Dl. Preşedinte: 
 Noi îl punem, noi îl dăm jos şi nu doar pe el, pe oricare dintre directorii subordonatelor. 
Asta este cu totul altceva. Am să supun la vot acest amendament. Este cam greu cu 
aplicaţia, aşa că am să vă rog să o facem verbal. D-na Secretar va întreba şi fiecare va 
răspunde. 
 Supun la vot amendamentul d-lui Drăgoescu, de a prelungi patru luni de zile. 
 D-na Consilier Local Barbu: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Berceanu: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Borţoi: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Cîrceag: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Dindirică: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Dinescu: 
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 Împotrivă. 
 D-na Consilier Local Dinu: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Enescu: 
 Pentru. 
 D-na. Consilier Local Filip: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
 Împotrivă.  
 Dl. Consilier Local Nicoli: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Spânu: 
 Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Stoian: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Teodorescu: 
 Pentru. 
 D-na.  Consilier Local Ungureanu: 
 Pentru. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Împotrivă. Dacă îmi permiteţi, aş şi adăuga ceva foarte scurt. Pe mine m-a prins, 
întâmplător,  vineri seara,  cu dl. Director, în timpul liber, când, în sfârşit, Guvernul 
României  s-a trezit să dea nişte norme pentru redeschiderea pieţelor şi ştiu că şi-a pierdut 
jumătate de noapte, personal şi cu vreo doi – trei prieteni, ca să poată să fie deschise 
pieţele a doua zi dimineaţa, cu alte norme. Nu ştiu câţi oameni ar fi făcut chestia asta într-
o noapte de week-end.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Aşa cum a spus şi dl. Vasilcoiu, văd că dl. Vasilcoiu nu a înţeles că acele măsuri 
trebuiau luate înainte şi tocmai din acest motiv s-au închis pieţele şi târgurile, pentru că 
nu respectau distanţarea. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Guvernul schimba normele, dl. Vasile. Ba zicea 1 metru şi jumătate, ba zicea 2 metri. 
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 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Sunteţi nişte incompetenţi la guvernare şi acum daţi vina în continuare pe noi. 
Recunoaşteţi că sunteţi incompetenţi.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 V-aţi trezit morocănos. Eu votez pentru. 
 Dl. Preşedinte: 
 Votat cu 12 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă.  Amendamentul a fost respins.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi exact cum a fost el propus. Vă 
rog să votaţi în aplicaţie. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului de administrator S.C. Pieţe şi Târguri 

S.R.L, al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data 
de 27.04.2021.  

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare al dlui. Mărăcine Alin-
Mădălin, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe o perioadă de 4 
ani, începând cu data de 27.04.2021 şi pe cale de consecinţă se aprobă actul 
adiţional la contractul de administrare încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi dl. Mărăcine Alin-Mădălin, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor  S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., 
actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. Piețe și Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Mărăcine Alin-Mădălin, prevăzut la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește domnul Mărăcine Alin-Mădălin, administrator S.C. Piețe și 
Târguri Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.42/2017 privind aprobarea contractului de 
administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Piețe și Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Mărăcine Alin-Mădălin vor aduce la indeplinire 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 ) 

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

- 1 abţinere (Enescu Georgel) 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare, reorganizare şi 

eficientizarea al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1 şi 5 – aviz favorabil. Comisia 3 – aviz nefavorabil. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aş vrea să intervin, de fapt, şi pentru acest punct şi pentru punctul următor, deci pentru 

punctele 9 şi 10 de pe ordinea de zi. Practic, acum ni se supune la vot un proiect de 
hotărâre în care administraţia actuală, administraţia PSD şi Lia Olguţa Vasilescu ne 
propune să dăm afară 270 de oameni de la Salubritate. Deci 270 de oameni îşi vor pierde 
locul de muncă, 270 de familii din municipiul Craiova vor fi afectate. De ce s-a ajuns 
aici? Pentru că aceeaşi administraţie  PSD, fiind la conducerea municipiului Craiova, îi 
reamintesc, de aproape un deceniu, nu a făcut demersurile necesare pentru ca salubritatea 
să poată participa la această licitaţie şi să asigure, în continuare, aceste activităţi de 
colectare a gunoiului în municipiul Craiova.  

De asemenea, în şedinţele trecute de consiliu în care am adus în discuţie situaţia 
angajaţilor de la Salubritate, din câte îmi aduc aminte, am fost minţiţi pentru că ni s-a 
spus că nimeni nu-şi va pierde locul de muncă. Ei bine, primarul municipiului Craiova 
atunci când a spus acest lucru, a minţit pentru că în protocolul de colaborare cu actuala 
societate care va face această activitate, spune în felul următor: operatorului i se 
recomandă să ia în considerare la formarea viitoarei echipe şi personalul calificat existent, 
disponibilizat din cadrul fostelor servicii de salubrizare din zona deservită. Ei bine, 
această firmă care preia această activitate nu are absolut niciun fel de obligaţie de a prelua 
aceşti angajaţi. Vă reamintesc, se dau afară 167 de oameni de la Secţia transport deşeuri, 
33 de la abonaţi, 21 de la Serviciul Corp Control, adică cei care verifică diverse abateri 
în municipiul Craiova. Deci mi se pare o decizie aberantă de a da afară 270 de oameni, 
această decizie aberantă este datorată incompetenţei administraţiei PSD de la municipiul 
Craiova de a evita o astfel de situaţie. Deci voi vota împotrivă atât la acest punct, cât şi la 
punctul următor. Totuşi, trebuie să ne gândim la aceste familii care îşi pierd locul de 
muncă. 

Iar d-na viceprimar Aurelia Filip, că o văd că zâmbeşte, credeţi-mă că nu este de glumit 
şi n-ar trebui să zâmbiţi că atâţia oameni îşi pierd locul de muncă. Repet, nu este o glumă 
şi luaţi lucrurile în serios.  

D-na Viceprimar Filip: 
Dl. Doctor, mi-aţi pronunţat numele, daţi-mi voie să vă spun că sunteţi un medic foarte 

bun, rămâneţi la medicină.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
D-na viceprimar, dacă v-a pronunţat numele, dl. Preşedinte de şedinţă trebuie să vă 

dea cuvântul, nu vă luaţi aşa dvs.  
Dl. Preşedinte: 
Tocmai voiam să iau şi eu cuvântul să spun că şi eu zâmbesc pe sub mască, deşi nu se 

vede, pentru că dl. Sas chiar nu ştie ce vorbeşte. Dl. Vasile, vă rog. 
Dl. Consilier Local Vasile: 



sed ord. 25.03.2021                                                        31                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Aş veni în completarea celor spuse de colegul meu, dl. Teodor Sas, care, într-adevăr, 
acuză pe bună dreptate administraţia PSD pentru acest dezastru şi anume lipsa de loc de 
muncă a 270 de oameni. Au fost câteva sute şi la Termoficare. Dar, mai mult decât atât, 
nu numai că au acţionat extrem de greşit, se observă că administraţia PSD, condusă, într-
adevăr, cum spune dl. Sas, de către d-na Primar Lia Olguţa Vasilescu are şi lipsă de 
viziune, lipsă de viziune pe care colegul nostru Cezar Drăgoescu o aducea în discuţie la 
punctul anterior în ceea ce priveşte societatea noastră SC Pieţe şi Târguri SRL. Păi când 
vii şi spui că ai un proiect de hotărâre, deci proiect de hotărâre privind aprobarea planului 
de restructurare, reorganizare şi eficientizare. Răsfoind acest plan, mi-am dat seama că 
este vorba doar de un plan de restructurare şi dacă, într-adevăr, administraţia PSD era 
competentă, primarul în funcţie trebuia să cheme managerul şi să spună: am înţeles, am 
pierdut această activitate, am pierdut activitatea de colectare, dar nu putem să nu dăm 
oamenii afară şi să prestăm alte servicii? Dăm oamenii afară ingineri mecanici, dăm afară 
maiştri mecanici, dăm afară şoferi, dăm afară oameni cu care putem să prestăm alte 
servicii către instituţii terţe, nu neapărat către Primăria Craiova, astfel încât să putem să 
păstrăm locurile de muncă şi să putem să generăm profit şi pentru societate. Repet, până 
la urmă noi suntem acţionarii acestei societăţi. Este un SRL care poate genera. Sigur, cel 
mai simplu a fost, a, nu mai avem activitatea asta, bun, îi dăm afară, gata, am eficientizat. 
Deci în primul rând nu trebuia să-i spună plan de reorganizare şi eficientizare. Este un 
plan cu care ne-aţi obişnuit în administraţia PSD de peste un deceniu în care nu ştiţi decât 
să daţi oamenii afară, şi toate societăţile din subordinea primăriei nu ştiu decât să lucreze 
pentru primărie, să vină cu mâna întinsă să taie factură. De ce dl. Manager de la 
Salubritate nu a găsit soluţii să păstreze oamenii şi să presteze terţe activităţi către terţe 
persoane? Ala era un plan de reorganizare şi eficientizare al activităţii. Deci să nu spuneţi 
craiovenilor că aţi fost nevoiţi să daţi oamenii afară. Nu. Aţi dat oamenii afară pentru că 
sunteţi lipsiţi de viziune şi sunteţi incompetenţi. De asta daţi oamenii afară de la 
Salubritate. Noi nu putem să votăm acest lucru.  

Mai am o singură întrebare. Este adevărat, înţeleg, că această restructurare va avea loc 
în 30 de zile? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Stimaţi colegi de la PNL, pun pe seama necunoaşterii, a faptului că nu aţi ştiut să citiţi 

nişte documente, jignirile pe care mi le-aţi adresat în această şedinţă. 
În primul rând, Salubritatea ştiţi foarte bine că a făcut toate demersurile ca să poată să 

participe la licitaţie şi, la şedinţa de data trecută, v-am pus la dispoziţie toate aceste 
documente transmise către absolut toate firmele din România, în vederea asocierii la 
procedura de licitaţie, pentru că Salubritatea nu avea posibilitatea să participe la licitaţie, 
pentru că nu-i permitea cifra de afaceri. 

În ceea ce priveşte posturile care se desfiinţează, iarăşi vă rog foarte mult să nu mai 
minţiţi, pentru că absolut toţi cei care doresc să se transfere de la Salubritate la Iridex, se 
transferă . Vreau să vă spun că am avut mai multe discuţii cu firma respectivă şi cu dl. 
Director de la Salubritate, au fost deja preluate multe dintre persoane şi urmează să fie 
preluaţi şi restul, cu 20 de excepţii care nu vor să plece de acolo, din motive invocate, -  
pentru că am rugat persoanele respective să ne dea şi motivul pentru care nu vor să se 
transfere la Iridex din moment ce este acelaşi salariu. De la motive: mă dor şalele şi nu 
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pot să car, până la: nu vreau să lucrez pe tabletă şi nu vreau să învăţ, le-am auzit pe toate. 
Cu certitudine, Iridex îi preia pe toţi angajaţii care trec pe procedura aceasta de colectare 
deşeuri şi va trebui să facă şi alte angajări în plus. Deci nouă ne-au spus că vor face şi alte 
angajări, în afară de cei pe care îi preia de la Salubritate. În ceea ce priveşte Serviciul de 
Corp Control, acesta se transferă la ADI Eco Dolj, pentru că urmează o perioadă destul 
de dificilă în care oamenii trebuie să înveţe să colecteze selectiv şi va trebui să fie personal 
specializat care să atragă atenţia dacă procedurile nu se respectă. Ştiţi foarte bine că 
trebuie să plătim amenzi de mediu foarte mari în anii următori, dacă nu se va colecta 
selectiv în momentul în care Iridex va prelua această procedură. În rest, la jigniri nu are 
rost să vă răspund  cred că am fost suficient de clară. Mulţumesc.! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
Am şi eu o întrebare pentru d-na primar. Eu nu-mi aduc aminte să vă fi jignit, dar 

vreau să vă întreb sincer. Este a doua oară când vă întreb lucrul ăsta. Din momentul când 
preia Iridex-ul, foarte clar, scade preţul la colectarea gunoiului sau va creşte preţul? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Stoian, aţi aprobat 11 lei tariful în şedinţa de acum două luni de zile, faţă de aproape 

13 lei, cât a fost anul trecut. Vreţi să vă desenez sau ce să facem altceva? Va scădea preţul 
aşa cum este aprobat la ora actuală, prin această hotărâre de consiliu local. A, dacă mai 
cerem operatorului să facă alte investiţii care se vor revedea în tarif, este cu totul altă 
discuţie. Dar la acest moment, taxa este de 11 lei. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Doamna primar, eu nu cred că v-am jignit, prin simplul fapt că am spus că aveţi, la 

nivel de conducere, lipsă de viziune. Dar nu mi-aţi răspuns de ce nu s-a încercat această 
variantă de reorganizare şi eficientizare, ca acest SRL al municipalităţii, al craiovenilor, 
să încerce să păstreze oamenii competenţi şi să facă, nu ştiu, reparaţii auto, cu mecanicii 
pe care îi are şi pe care îi disponibilizează, sau alt gen de activităţi care sunt permise unui 
SRL în România, astfel încât, societatea noastră, a craiovenilor, să nu disponibilizeze 
oamenii. 

Dl. Preşedinte: 
Nu se disponibilizează, se mută la cealaltă firmă. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Noi nu avem niciun document în hotărârea de consiliu care să ateste acest lucru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
D-na primar, pe noi nu ne interesează această firmă privată de care dvs. duceţi grija. 

Pe noi ne interesează firma craiovenilor. Pe noi ne interesează firma noastră. Noi suntem 
acţionari şi trebuie să fim responsabili  pe banii craiovenilor, cu societatea craiovenilor. 
Mai lăsaţi-mă cu firma asta privată. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Nu mi-a fost prezentat niciun document care să ne asigure că aceste persoane nu vor 

fi disponibilizate. 
Dl. Preşedinte: 
Sunt convins că nu-l veţi înţelege, nici dacă îl veţi citi de trei ori.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Dl. Preşedinte, cred că am o capacitate de înţelegere net superioară dvs. 
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Dl. Preşedinte: 
Demonstraţi-o atunci, vă rog frumos. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Am demonstrat-o, de-a lungul timpului, dl. Preşedinte, şi ar trebui să vă abţineţi de la 

astfel de comentarii că sunteţi penibil.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Când intră această disponibilizare? În 30 de zile sau când începe acest proces? Să-mi 

răspundă cineva, vă rog.  Când se desfiinţează posturile? 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aşa cum Iridex s-a asociat cu SC Salubritate Bucureşti, se putea asocia şi  Salubritate 

Craiova cu altă societate. Este o situaţie similară.  
Dl. Director Butari: 
Bună ziua tuturor! Referitor la acel protocol de colaborare cu Iridex, să ştiţi că el a fost 

încheiat în urma discuţiilor cu firma parteneră cu Iridex. Deci noi nu i-am obligat pe ei să 
încheie un parteneriat, au fost de bună credinţă, l-au încheiat, oamenii au spus foarte clar 
că au nevoie de forţa de muncă de la noi, pentru că sunt oameni care au lucrat de 30 de 
ani în Salubritate , astfel a trebuit cumva să-l şi scriem. Deci, cred că este mai bine că a 
fost un parteneriat semnat cu această firmă decât să fie doar din gură, din vorbe. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Când se desfiinţează aceste posturi, dl. Director? 
Dl. Director Butari: 
Ele nu se desfiinţează în momentul de faţă. În cadrul hotărârii acolo, să observaţi că 

scrie minim 30 de zile. Deci de la punctul acela încolo, noi putem să facem 
disponibilizările, dar vom mai lucra cu oamenii. Deci nu mă apuc să dau niciun om afară, 
atâta timp cât încă mai colectez deşeurile. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dl. Director, profit de ocazie. Chiar nu aţi găsit altă soluţie de eficientizare a acestei 

societăţi, a acestui SRL, prin prestarea altor activităţi, cu oamenii pe care îi daţi afară şi 
care sunt oameni buni, repet, de la reparaţii mecanice, pentru că aveţi oameni competenţi 
care pot repara şi către privaţi, către terţi, utilaje pe care le reparau în cadrul societăţii 
dvs., de ce nu aţi încercat o variantă de eficientizare în acest sens, în adevăratul sens al 
cuvântului şi a fost cel mai simplu să-i daţi afară pentru că primăria nu mai plăteşte acest 
serviciu? De ce nu căutaţi alte servicii ca să intraţi în piaţă să lucraţi către terţi? Suntem 
acţionarii societăţii la care dvs. sunteţi administrator. Să produceţi bani, nouă, 
craiovenilor, şi dividende.  

Dl. Director Butari: 
Dvs. trebuie să înţelegeţi că această activitate a fost dată în baza unui contract de 

delegare pentru o activitate specifică de utilitate publică. Eu nu pot să iau aceşti oameni 
care colectează gunoiul, să mă duc mâine să-i bag la piaţă, să vândă pe tarabă. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu, dar inginerii mecanici, maiştrii mecanici, puteţi să-i puneţi să presteze activităţi 

de mecanică. 
Dl. Director Butari: 
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Dacă sunt preluaţi de către o altă firmă, atunci acceptă de bună voie să se ducă acolo. 
Chiar s-au şi dus deja o parte din ei, din moment ce au loc de muncă asigurat. Eu înţeleg 
ce vreţi dvs. să spuneţi, dar nu pot să folosesc muncitorii şi inginerii să facă altă activitate 
decât cea de bani. Ce să facă? Economii? Să facem o bancă? 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Eu am făcut referire la specialiştii ale căror posturi le desfiinţaţi, de mecanici, de 

ingineri auto . Chiar nu îneţlegeţi? 
Dl. Director Butari: 
Dar nu pleacă acasă. Dvs. trebuie să înţelegeţi că sunt preluaţi de către o firmă care 

face exact aceeaşi activitate cu cea pe care o facem noi. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Eu îmi pierd angajaţii, eu, consiliul local, eu craiovenii. E societatea noastră, vă faceţi 

că nu înţelegeţi? Eu acum vorbesc cu dvs. în calitate de acţionar, şi dvs., în calitate de 
administrator la firma mea. Înţeleg că a plecat dl. Director, că mai aveam o întrebare. Nu 
scrie niciunde cine a întocmit. La întocmit este spaţiu liber. Nu ştim cine a întocmit acest 
plan. Am înţeles cine l-a aprobat, cine l-a avizat. Cine l-a întocmit.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Am şi eu o întrebare pentru dl. Director, dacă puteţi să i-o transmiteţi. Aş dori să ştiu 

câte tone se strâng zilnic din oraşul Craiova, să comparăm peste şase luni de zile cu cât 
va strânge noua firmă. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să adresaţi toate aceste întrebări în scris, către executivul primăriei şi vi se va 

răspunde.  
Dl. Consilier Local Stoian: 
Atunci de ce ne mai întâlnim în şedinţa consiliului? Decât să spuneţi dvs. ce trebuie 

să facem şi în 5 minute eventual să încheiem şedinţa. 
Dl. Preşedinte: 
În niciun caz nu vă spun eu ce trebuie să faceţi, dar întrebările sunt aşa: cine a întocmit, 

de ce a întocmit? 
Dl. Consilier Local Sas: 
Sunt întrebări pertinente pentru o şedinţă de consiliu.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vi se pare aiurea întrebarea cine a întocmit acest raport pe care noi îl aprobăm?  Dl. 

Preşedinte, concentraţi-vă, vă rog frumos. Cine a întocmit acest plan pe care noi îl 
aprobăm? 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Documentaţia are semnăturile la finalul anexelor. La patronat, la întocmit sunt director 

tehnic, economic, comercial, resurse, avizat. Ultima pagină din acest raport. Pagina 49. 
Tot patronatul, sindicatul în dreapta şi avizat consilier juridic.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci l-a întocmit patronatul cu sindicatul. Deci nu putem să eficientizăm societatea 

noastră în alt fel decât din a da oamenii afară. 
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Dl. Preşedinte: 
Nu, nu putem să facem service auto. 
Vă rugăm să votaţi. 

Art.1. Se aprobă Planul de restructurare, reorganizare și eficientizare al ,,S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna. Dimian Diana-
Mihaela, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., aprobarea Planului de restructurare, reorganizare și eficientizare 
al S.C Salubritate Craiova S.R.L. prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Dimian Diana-Mihaela 
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:  
- 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 ) 

-  9 voturi împotrivă (Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu 
Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian). 

- 3 abţineri (Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu) 
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Probabil că PSD va vota la fel, să dea 270 de oameni afară.  
Dl. Preşedinte: 
Vedeţi dl. Sas când eu v-am spus că nu vă duceţi şi nu înţelegeţi nimic? A propos să-

i transmiteţi şi d-lui Giugea că aceleaşi prostii le spune.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Dl. Preşedinte, abţineti-vă. Eu v-am mai spus că sunteţi penibil. Nici măcar nu vă 

răspund la jigniri că n-am cui să răspund. Dar ţara asta de asta, a ajuns în situaţia asta, că 
are directori de instituţii, la fel ca dvs. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Care nu sunt în stare să eficientizeze instituţii.  
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Ţara asta a ajuns în situaţia asta, că aţi fost dvs. viceprimar.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Deocamdată administraţia PSD a muncit pe proiectele fostei administraţii. Şi spre 

deosebire de dvs. şi de alţii, am o meserie pe care o fac. Dvs. nu aveţi nicio meserie. Să 
vă fie ruşine. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
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Vă îmbrăcaţi în prinţi şi prinţese în centrul istoric , munciţi pe proiectele lui Teo Sas. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Haideţi, dl. Pîrvulescu, că vă ştim cu toţii. Abţineţi-vă de la comentarii că administraţia 

aia, 2008 – 2012, dacă aţi fi fost dvs. măcar la jumătate din performanţele ei, oraşul n-ar 
fi distrus aşa cum este acum. 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Dvs. aţi fost viceprimar , iar acum veniţi să împroşcaţi cu noroi. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rugăm să votaţi. Vă anunţ votul şi imediat trecem la următorul punct. 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Modificările în structura organizatorică aprobată vor fi aduse la îndeplinire în 
termen de minim 30 de zile de la adoptare. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi dna. Dimian Diana-Mihaela 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 ) 

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

- 1 abţinere (Teodorescu Nicu) 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 3, 4, 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

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. 



sed ord. 25.03.2021                                                        37                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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. 
 
 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Fiecare consilir este major, poate să voteze, nu trebuie să-i rugaţi. 
 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
 Nu-i roagă nimeni, numai că noi trebuie să înregistrăm rezultatul votului faţă de 
numărul de membri participanţi. Eu nu pot să las un consilier care a fost prezent să nu 
voteze.  
 Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
 O singură observaţie am şi eu de făcut. Dacă se respectă o anumită rigoare şi se 
stabileşte când votăm, să votăm. Datorită faptului că au fost discuţii, sunt bine venite 
discuţiile dacă tonul şi conţinutul lor aşa se înţelege de către unii să fie, mă rog, aşa să fie, 
dar, dacă nu avem rigoare, s-ar putea să nu ştim când să votăm efectiv. Dvs. spuneţi să 
votăm, după care se revin cu discuţii şi se continuă. Tocmai de aceea este foarte bine să 
ne spuneţi când apar aceste situaţii.  
 Dl. Preşedinte: 
 Am înţeles.  
 
 
11. 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.9 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 3, 4, 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Vă rog să se consemneze votul meu ca unul favorabil. Am votat din greşeală 

împotrivă.  
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.9, către Miroiu Mihaela Angela, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239037/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 139.281,89 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 22.372,02 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
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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 144/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 21.09 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.9, 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.  

            (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 Miroiu Mihaela Angela vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

 
 
12. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 

certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 

     Dl. Preşedinte: 
Comisia 5 – aviz favorabil. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

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. 
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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. 
 
 
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 

public al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 2, 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1  care face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a  bunurilor 

identificate în anexa nr.2 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. 
 
 
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 

privat al municipiului Craiova 
     Dl. Preşedinte: 

Comisiile 1, 2, 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează pozițiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.4 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare.                                  

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

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

nr.70349/08.05.2013, ce are ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Calea București, nr.56 

    Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 2, 3, 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu ni s-a răspuns nici până acum în ce stadiu suntem cu intenţia noastră de a cumpăra. 

Am întrebat şi la comisie.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dorim să cumpărăm. Deocamdată avem probleme cu actele, nu noi, proprietarul. Cu 

cadastrele şi cu toate celelalte. Am zis că îi lăsăm să îşi regleze toate chestiunile şi 
probabil undeva pe bugetul din luna iulie, o să vedeţi intenţia noastră de a achiziţiona 
acest imobil.  

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.70349/08.05.2013, 
încheiat între Municipiul Craiova și Sindicatul Liber „Electroputere” Craiova, 
având ca obiect ,,Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere”, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr.56, până la data de 30.06.2022. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta  hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.190/2013. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Sindicatul Liber 
„Electroputere” Craiova 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,  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 (Corâţu Cosmin). 
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16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

concesionării, a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Calea Severinului, nr.115 B 

    Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 5 – avize favorabile. Comisia 3 - aviz nefavorabil. 

     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Eu aici am două nelămuriri cu acest proiect. Prima dintre ele – mi se pare că actele ce 
stau la baza acestui punct de pe ordinea de zi, nu sunt întocmite cum trebuie şi ar trebui 
refăcut cadastrul, pentru că nu putem să avem o discrepanţă de 1000 mp, adică nu vorbim 
de 2, 5, 10 m, între ce este în acte şi ce este în măsurători că avem o dată 1500 mp din 
acte şi din măsurători 2500 mp. Deci aici părerea mea ar fi că ar trebui să se refacă 
documentaţia cadastrală. 
 A doua întrebare – eu nu înţeleg care este sensul şi oportunitatea acestui proiect, adică 
vorbim să închiriem un teren, pentru a se face o staţie pentru carburant pe care nu-l 
foloseşte nimeni. Chiar nu înţeleg . Dacă poate cineva să ne lămurească cu aceste două 
puncte. 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 Aceeaşi idee. Nu am detectat foarte bine poate, motivaţia. Înţeleg că este vorba de gaz 
natural comprimat. Cine foloseşte, care este ideea acestei staţii? Câteva detalii tehnice 
cred că ar fi necesare. Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Şi pentru mine este o mare uimire. Din experienţa mea de consilier, ştiu că primul lucru 
pentru a se iniţia o astfel de procedură de concesionare a unui teren, este ca cineva să facă 
o cerere. Cineva vine, vede un teren şi se adresează Primăriei Craiova, care primărie, 
consiliul local aprobă sau nu concesionarea, aprobă sau nu evaluarea, scoaterea la licitaţie 
şi toţi paşii. Înţeleg că nu a cerut nimeni acest lucru ca să concesioneze, înţeleg că angajaţii 
executivului, neavând ce să lucreze pe la serviciu, s-au apucat să studieze directivele 
europene. Şi hop, au zis, stai că uite o directivă europeană şi noi trebuie să luăm atitudine 
ca şi Primărie Craiova şi să avem aceste staţii de combustibil alternativ. ŞI au început şi 
s-au mişcat foarte repede ca să scoatem, să concesionăm acest teren de 1500 m din 
măsurători , din acte, conform OCPI 2500 mp. Am pierdut 1000 m din patrimoniul 
oraşului, al nostru , al craiovenilor, asta este altă discuţie. Consider că nu este oportun 
acest lucru, şi vreau să ştiu clar, să mi se spună acum cine a avut această idee şi de unde 
a plecat sau care este funcţionarul public al primăriei care studiind directivele europene 
în timpul sau în afara programului, a găsit necesar să rezolve repede repede ca să 
concesionăm nu ştiu cui acest teren. Pe lângă faptul că combustibilul alternativ ... 
 Dl. Consilier Diaconu Răzvan: 
 Aceleaşi întrebări le aveam ca şi colegii mei. În mod normal, cineva ar fi trebuit să 
depună o cerere pentru atribuirea acestui teren în acest sens şi o întrebare pertinentă zic 
eu, în cazul în care autorităţile care îşi pot da cu părerea în ceea ce priveşte amplasarea 
acelui skid pentru gaz natural, nu se vor primi autorizaţii pentru construirea skid-ului, ce 
se întâmplă, se va schimba destinaţia terenului? Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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 Plus că terenul ăla este între blocuri, din ce am văzut eu. 
 Dl. Director Gâlea: 
 Bună ziua! Acum doi ani de zile au existat intenţii de edificare a unor astfel de staţii de 
gaz natural comprimat. Necesitatea punerii în funcţiune a unor astfel de staţii de gaz, este 
dată de directiva Uniunii Europene nr. 2014/94 prin care erau obligate statele membre 
pentru asigurarea unui sistem de transport sustenabil şi eficient pentru reducerea 
dependenţei de petrol şi diminuarea impactului transportului asupra mediului înconjurător 
prin implementarea acestor coombustibili alternativi , iar Guvernul României, prin 
Hotărârea de Guvern nr. 18/2018, a aprobat strategia privind cadrul naţional de politică 
pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi, iar la nivelul 
aglomerărilor urbane de tip B în care se încadrează şi municipiul Craiova, avea obligaţia 
ca până pe data de 31.12.2020  să înfiinţeze cel puţin o astfel de staţie pe raza localităţilor.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Până la urmă, câţi mp avem acolo? 1500 sau 2500 mp? Că este dublu la preţ diferenţa, 
adică este aproape dublu. 
 Dl. Director Gâlea: 
 În patrimoniul municipiului avem o suprafată mai mare de teren. Pentru a nu face 
dezmembrarea, am intabulat doar o suprafaţă de 1500 mp din totalul suprafeţei de 2500 
mp, astfel că pe diferenţa de 1000 mp nu s-a pierdut dreptul de proprietate, rămân tot 
domeniul public al municipiului Craiova, doar că nu sunt înscrişi în Cartea funciară. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Şi atunci de ce nu propunem, dl. Gâlea, că dvs. puteţi să identificaţi, avem timp până 
în 2022, când aţi zis. Aţi greşit. Atunci de ce nu vreţi să vă uitaţi mai bine în ce aveţi dvs. 
acolo la primărie, să găsim un teren mai pe centură, de ce vreţi în zona aia să facem o 
chestie care s-o bifăm să respectăm nişte directive care oricum, nu folosesc nimănui, că 
eu nu cunosc pe nimeni şi nu există în municipiul Craiova niciun utilizator de astfel de 
combustibili. Hai să le punem pe centură. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Vă spun eu ce este cu acest combustibil. În Bucureşti, toate maşinile de gunoi merg cu 
acest combustibil şi poluează cu 50% mai puţin. Poate le faceţi şi în Craiova să meargă 
cu el. Poluează cu 50% mai puţin. Vorbeaţi mai devreme de Garda de Mediu. Cu 50% 
reduce poluarea. Se pot pune şi după, că şi dumneata când îţi iei maşină nouă pe benzină, 
îi pui GPL după aceea. Se pot pune şi la ălea.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dacă este directivă ce trebuie respectată, hai, domne, să găsim un teren mai mărginaş, 
nu acolo. Nu este nici un utilizator în Craiova de aşa ceva. Despre ce vorbim?  
 Dl. Consilier Local Stoian: 
 Nişte staţii de încărcare electrice acolo, ar fi mult mai benefic pentru cetăţeni. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dacă nu este nicio miză aici, de ce nu vreţi, dl. Gâlea? De ce nu doriţi să căutăm alt 
teren, mai pe centură, ami în stânga, mai în dreapta, de ce doriţi între blocuri să faceţi o 
chestie de care nu are nevoie nimeni, până la urmă? 
 Dl. Director Gâlea: 
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 Terenul este la ieşirea din municipiul Craiova, aproape de fostul PIC. Am căutat şi alte 
suprafeţe de teren care să fie apropiate de o cale rutieră alomerată. Nu am identificat astfel 
de terenuri. În jurul centurii de nord nu deţinem nicio suprafaţă de teren. Sunt puneri în 
posesie acolo. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Şi de ce trebuie o suprafaţă aşa de mare?  Staţiile de GPL am văzut că au 50 m, 100 
mp. 
 Dl. Director Gâlea: 
 Pentru că este nevoie de un flux de circulaţie  atât pentru autoturisme cât şi pentru 
maşini de transport rutier, tir-uri. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Vă daţi seama că acesta este un proiect născut mort că nu o să vină nimeni să 
investească, atâta vreme cât n-are clienţi.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Înţeleg că dvs. vreţi să băgaţi traficul greu în oraşul nostru? Practic asta faceţi. Noi ne 
chinuim să-l scoatem pe centuri, pe autostrăzi, pe drumuri expres şi dvs. vreţi să-l băgăm 
în oraş? Vă rog frumos să-mi răspundă cineva, d-na primar, sau dl. Gâlea, a cui a fost, 
domne, această idee măreaţă ? Şi dacă tot vreţi să respectăm directivele europene, spuneţi-
mi şi mie în ce stadiu sunteţi cu registrul spaţiilor verzi al cărui termen a expirat de mult, 
nu este 31 decembrie 2022, dacă vorbim şi de mediu, cum vorbea dl. Vasilcoiu. Sunt 
multe alte directive europene pe care Primăria Craiova nu le-a pus în aplicare , transpuse 
în legislaţia din România. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Şi vreţi să mai fie încă una care să nu fie pusă în aplicare.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Registrul spaţiilor verzi, dl. Pîrvulescu. Aia este problema noastră. Suntem pasibili de 
amendă în fiecare zi. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Tocmai vi s-a spus că aceasta este o directivă europeană şi dvs. nu vreţi s-o votaţi în 
continuare pentru că nu vreţi să se facă nimic. Pentru că sunteţi împotrivă la tot. Nu vi se 
pare că sunteţi penibili? 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Penibil sunteţi dvs. că spuneţi că votăm directive europene în cosniliul local.  
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Aţi auzit că aveam termen 31 decembrie 2020. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Vom vota împotrivă că nu considerăm oportun acest proiect în acea locaţie şi este un 
proiect care nu se adresează nimănui. Dvs. faceţi acum un proiect pentru nimeni. Dacă 
îmi arătaţi un cetăţean care foloseşte combustibilul ăsta în municipiul Craiova, noi îl 
votăm.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Toate maşinile vor putea să folosească acest combustibil şi dacă v-aţi uitat în strategia 
de green city, aţi fi văzut că acest lucru este prevăzut inclusiv acolo, deşi strategia 
respectivă s-a votat. 
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 Este o licitaţie. Dacă dvs. spuneţi că nu este nimeni interesat, n-o să vină nimeni la 
licitaţie şi o să rămânem cu terenul. Că bănuiesc că nu este nimeni nebun, vreun investitor, 
să vină să facă aşa ceva şi să bage nişte milioane de euro acolo, ca să constate după că nu 
vine nimeni ca să folosească gazul respectiv. Dar orice maşină din România va putea să-
l folosească. Şi probabil că într-o perioadă următoare îl va folosi. Este o directivă a 
Uniunii Europene, atenţie, transpusă în legislaţia naţională. Deci nu ne apucăm noi să 
votăm directive europene, s-a transpus deja în legislaţia naţională.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Şi în cazul registrului spaţiilor verzi, prevăzut tot de o directivă europeană, de ce nu 
mişcaţi nimic? 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 V-am mai făcut această informare în consiliul local pe registrul spaţiilor verzi. Este 
finalizată de anul trecut licitaţia, se lucrează. Dar registrul spaţiilor verzi, ştiţi şi dvs. că 
se ia fiecare pom în parte şi se trece în registrul spaţiilor verzi. Este o chestiune care 
durează. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Suntem pasibili de amendă pentru că nu am respectat directiva europeană privind 
spaţiile verzi şi acum ne mănâncă de directive europene. 
 Dl. Preşedinte: 
 Dacă nu votaţi directivele europene, eu ce să vă fac. Votaţi directivele europene să nu 
mai fim pasibili de amenzi. Acum vă rog să votaţi hotărârea de consiliu local.  
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Poate facem un proiect pentru cei 1000 mp să votăm nişte staţii de încărcare rapidă 
pentru maşinile electrice.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Sunt absolut de acord cu dvs.  Pe partea cealaltă de 1000 mp încercăm să facem un 
proiect pentru staţii de încărcare. 
 Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
 O să votez când îmi răspundeţi la întrebare, dl. Preşedinte. Ce se întâmplă în condiţiile 
în care nu se obţine autorizaţie de funcţionare pentru staţia respectivă acolo, ce se 
întâmplă cu terenul? Pentru că din punctul meu de vedere, poziţia terenului şi mărimile, 
dimensiunile, mă refer la lăţime, nu permite. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Nu se întâmplă absolut nimic. Rămâne în patrimoniul municipalităţii 
    D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
 Se revocă hotărârea. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să vă exercitaţi votul. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, pe o perioadă de 

10 ani, a terenului în suprafaţă de 1499 mp., aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Calea Severinului, nr.115B, identificat în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire 
privind concesionarea terenului identificat la art.1, conform anexelor nr.2-4 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. 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:  
- 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). 

 
 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Aş avea şi eu o rugăminte. Să scoateţi de pe ordinea de zi punctul 17, retras pentru că 
dl. Dindirică, d-na viceprimar  Barbu şi încă un consilier, au votat la un punct care nu este 
pe ordinea de zi.  
 Dl. Preşedinte: 
 Este retras. Din greşeală am votat.  
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Au votat aşa de sus până jos. 
 Dl. Preşedinte: 
 Aşa cum se votează, doamnă. Pentru binele oraşului de sus până jos votez pentru. 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Noi suntem pentru binele oraşului. Dvs. aveţi alte idei.  
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Daţi 270 de oameni afară pentru binele oraşului. Cred că sunt ălea 20 mii de locuri de 
muncă promise prin 2012.  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.315901/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Petcu Cristian Marian, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 3, 4, 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

   Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu Cristian Marian, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian 
Marian, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
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stomatologic, în suprafaţă de 18,06 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul 
Oltenia, nr.41 (Policlinica  Stomatologică Craioviţa Nouă), pentru o perioadă de 
7 ani şi 6 luni, începând de la data 16.04.2021, până la data 15.10.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 315901/15.10.2007. 

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 dr. Petcu Cristian Marian 
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 

preţul de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str. A.I.Cuza, nr.6 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Dinescu: 
Am votat din greşeală pentru. Votez  împotrivă. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu:  
- 13 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

  
 
19. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Liceului cu Program 

Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova, a unui teren de sport, aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
La acest punct şi următorul, pentru că sunt legate, am ascultat şi am înţeles parţial 

explicaţiile din şedinţele de comisii, însă nu consider oportun să ia Ansamblul Folcloric 
Maria Tănase 600 mp de teren acolo, pentru că trebuia să-l ia municipalitatea terenul 
respectiv şi să-l redea comunităţii, să-l amenajeze sub forma unui teren de sport , adică 
nu are nicio valoare adăugată dacă trece în cadrul Ansamblului Folcloric. Dânşii sunt cu 
alte probleme şi ocupaţii, în niciun caz cu terenul şi activităţi sportive şi locuri de joacă, 
astfel încât noi, consilierii USR-PLUS, vom vota împotriva celor două puncte pentru că 
noi nu considerăm oportun acest transfer de teren. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 



sed ord. 25.03.2021                                                        47                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Conducerea Ansamblului Maria Tănase este prezentă la şedinţă? Ne poate explica? 
Nu este? A fost vreodată? Dar există?  

Dl. Preşedinte: 
Există. Mâine am şedinţă de CA la dânşii la sediu. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Dânşii refuză sistematic să vină să se prezinte la şedinţele de consiliu local. Era normal 

să fie prezentă să ne explice. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Haideţi că credeam că am lămurit chestiunea asta din şedinţa trecută. Spuneţi că era 

normal să fie prezentă tocmai dvs. care ne chestionaţi câţi suntem aici, în sală şi că nu 
respectăm normele. Poate o să facem cu camera de luat vederi ca să ne număraţi să vedeţi 
câţi suntem în sală.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Puteau să intre pe rând, şi respectam normele.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
N-a fost invitată doamna, dar mai mult decât atât, am lămurit această situaţie din 

şedinţa trecută. Deci pentru cei care nu cunosc cum arată terenul. Este o clădire şi în 
spatele acestei clădiri, există un teren cu mai multe coşmelii, nu ştiu cum să le spun, că 
nu poţi să le spui clădiri. Data trecută am stabilit că aceste clădiri se vor lua şi că trebuia 
să rezolvăm problema terenului. Între timp, s-a rezolvat şi problema terenului, astfel încât 
cei de la Maria Tănase să poată să facă în curtea instituţiei lor, până la urmă, exact 
posibilităţi de manifestări cum există şi la Muzeul Tăranului Român. Să se vândă icoane 
pe sticlă, să se vândă diverse obiecte artizanale , lucruri de genul acesta. Nu există la ora 
actuală un spaţiu unde să se poată întâmpla aceste lucruri care, din punctul meu de vedere, 
sunt benefice pentru oraş. Deci este baza sportivă care nu a fost folosită niciodată tocmai 
pentru că este în curtea unei alte instituţii.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Terenul respectiv este amplasat într-o zonă de case în cadrul căreia în tot perimetrul 

respectiv, nu există niciun loc de joacă şi niciun teren sportiv pentru copiii ce locuiesc la 
acele case.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu putem să facem un loc de joacă în curtea unei instituţii. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar un teren de baschet, de fotbal, de tenis. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
E acelaşi lucru. Mai mult decât atât, o să vedeţi ce se întâmplă în perioada următoare 

şi cu curţile şcolilor, inclusiv cu baza sportivă de la Petrache Trişcu care este peste drum. 
Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, eu stau în zonă şi vă pot spune că fix vizavi de terenul acesta despre 

care discutăm acum, se află Petrache Trişcu care are foarte multe terenuri de sport. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Dar cetăţenii din cartier nu pot veni acolo, dl. Dindirică. Noi ne-am petrecut copilăria 

pe acest teren, ştiţi foarte bine, şi trebuie să beneficieze şi copiii din cartier.  
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Şi nu înţeleg de ce ne explică d-na primar, şi de unde are d-na primar atât de multe 
informaţii cu icoane care se vor vinde, că noi la documentaţie nu avem acest lucru şi 
conducerea Ansamblului Maria Tănase refuză să vină să ne explice.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pentru că ştiu ce cerere a făcut d-na director, pentru ce să folosească acel teren. Înainte 

să-l pun pe ordinea de zi, am avut o discuţiei cu dumneaei. Iar în ceea ce priveşte bazele 
sportive, vă spuneam că o să vedeţi de anul acesta. Deja la Şcoala nr. 22 s-a împărţit 
terenul de sport în două. Un teren de sport a rămas pentru şcoală, un alt teren va fi folosit 
de copiii din cartier. Asta se va întâmpla peste tot, în toate şcolile unde, evident, avem 
teren care să permită acest lucru. Există notă de fundamentare depusă la material de d-na 
manager. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu vreau să mă cert cu dvs. la acest punct, dar chiar este de bun simţ ca această 

conducere de la Maria Tănase să vină să ne spună aceste lucruri că nu sunteţi dvs. 
portavocea dânşilor. Sau să ne dea materialul scris. Este de bun simţ să se prezinte şi 
doamna, că nu s-a prezentat niciodată la şedinţele de consiliu local unde ne cere să luăm 
decizii pentru dânsa. Chiar nu sunt exagerat.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Liceului cu Program Sportiv „Petrache 
Trișcu” Craiova, a unui teren de sport, aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafață de 631 mp, ce face parte din terenul în 
suprafață de 6387 mp din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr.211886, situat 
în municipiul Craiova, str.Crişului, nr.9, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Preluarea-predarea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de protocol, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.477/2011 referitoare la darea în administrare 
către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” şi Liceul cu Program Sportiv 
„Petrache Trişcu”, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în str.Crişului, nr.9 şi nr.174/2001 referitoare la darea în 
administrare şi gestionarea  de către unităţile de învăţământ preuniversitar a 
clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul cu Program Sportiv 
„Petrache Trișcu” 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 ) 
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-  11 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Vasile Marian). 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 
20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Ansamblul Folcloric 

„Maria Tănase” Craiova, a  unui teren de sport, aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 2, 3 – avize nefavorabile. Comisiile 4,5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Să ştiţi că asta este lipsă de respect faţă de noi şi faţă de cetăţeni în primul rând, ca 

dânşii niciodată să nu vină. 
Dl. Preşedinte: 
În primul rând, nu a fost invitată, deci nu este lipsă de respect din partea d-nei manager 

că nu a fost invitată la şedinţă. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Cine a greşit că nu a invitat-o pe doamna la şedinţă. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Noi am greşit că nu am invitat-o ca să respectăm regulile de covid pe care le-aţi invocat 

şi dvs.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Putea să intre pe online, nu era problemă.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Trebuie căutată o sală mai mare. Eu înţeleg perfect situaţia, eventual găsită o locaţie 

unde să poată veni toţi.  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Nu avem. Aceasta este cea mai mare.  
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi. 

Art.1.Se aprobă darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Craiova, a unui teren de sport, aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafață de 631 mp., ce face parte din suprafața de teren de 6387 mp. 
din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr.211886, situat în municipiul Craiova, 
str.Crișului, nr.9, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea desfășurării activității. 

Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de protocol, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.333/2011 referitoare la darea în administrare 
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către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, a unui bun situat în str.Crişului, nr.9 
şi nr.174/2001 referitoare la darea în administrare către unităţile de învăţământ 
preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” 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 ) 

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

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în 

sensul radierii dreptului de proprietate al municipiului Craiova, asupra 
imobilului-construcţie, situat în str. Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  
înscrierea  dreptului de propietate în baza contractului de vânzare-cumpărare 
nr.962/09.11.2007 
Dl. Preşedinte: 
Comisia 5 – aviz favorabil. Vă rog să votaţi. 

Art.1. Se aprobă rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului 
de proprietate al municipiului Craiova, asupra imobilului-construcţie, situat în 
str.Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea  dreptului de propietate în 
baza contractului de vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să întocmească procedurile de 
rectificare a Cărții Funciare nr.206593-C1-U3. 

Art.3. 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. 
 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova 
pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, 
infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes 
județean în vederea finanțării documentațiilor tehnico-economice aferente 
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obiectivului de investiții  Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona 
de Nord-Est a municipiului Craiova, tronson Pasaj Garlesti-strada Mălinului 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 2, 3, 4, 5 – avize favorabile. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Practic prin punctul acesta, noi ne asociem cu ADR  pentru a obţine fonduri europene 

în vederea construirii pasajului de la Gîrleşti, ceea ce este un lucru foarte bun. În schimb, 
nu prea am înţeles atitudinea colegilor noştri, dl. Vasilcoiu şi dl. Pîrvulescu care critică 
foarte mult guvernarea USR-PLUS şi PNL pentru că vreau să vă amintesc că noi am reuşit 
să terminăm programul de fonduri europene, prin ministrul fondurilor europene. 

Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
De la ce partid sunteţi dvs. că nu ştiu când aţi guvernat. Vă răspund acum. Dl. Ginea 

a fost ministrul fondurilor europene zero în 2016. Zero fonduri europene.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Ce rugăminte aveam este că dacă noi nu reuşim să colaborăm probabil că nici nu o să 

reuşim să atragem fonduri europene pentru Craiova.  Vă rog să fiţi respectuos. 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Ce fonduri să atragi tu? Nu vreau să fiu respectuos. Ce faci dacă nu sunt respectuos? 

Te-ai trezit tu să-mi invoci mie numele, altă treabă n-ai avut.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Asta voiam să transmit ca şi mesaj, că ar trebui să colaborăm mai mult pentru Craiova 

şi pentru a reuşi să atragem cât mai multe fonduri europene. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi. 

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova pentru realizarea proiectului 
Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, 
regenerare urbană, tabere scolare, infrastructură și servicii publice de turism și 
infrastructură rutieră de interes județean, în vederea finanțării documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivului de investiții  „Amenajarea unui coridor 

de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, tronson Pasaj 

Gârlesti-strada Mălinului”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă valoarea totală aferentă documentațiilor în cuantum de  2.161.236,87  
lei cu TVA din care: 
I. buget solicitat din POAT: 1.680.901,65 lei; 
II. contribuție proprie a municipiului Craiova: 480.335,22 lei: 

a) contribuţie proprie la cheltuielile eligibile (2%): 34.304,12 lei; 
b) cheltuieli neeligibile:446.031,10 lei. 

Art.3.  Se aprobă suportarea de la bugetul local al municipiului Craiova a cheltuielilor 
neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului prevăzut la art.1,  
conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate de municipiul 
Craiova, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management. 
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Art.4.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului 
prevăzut la art.1 în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
fonduri europene. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.327/2020. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei  hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 

Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi î aplicaţie. 

Art.l.  Se aprobă Planul de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent 
activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. 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, 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 (Diaconu Răzvan). 
 
 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Vreau să vă atrag atenţia şi să vă rog frumos în acelaşi timp, ca pe viitor să aveţi grijă 
ca astfel de manifestări şi limbaj să nu mai aibă loc în cadrul şedinţei de consiliu, pentru 
că, în caz contrar, noi nu vom mai participa la chestii de genul ăsta, de exprimări de 
vagabond şi colţul străzii. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Eu am zis domnule şi văd că mă faceţi vagabond.  
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 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Eu vă spun că noi nu vom mai participa la astfel de şedinţe cu limbaj suburban. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Dvs. folosiţi toată ziua limbaj suburban la adresa noastră. Toţi. Şi USR şi PNL. Nu vă 
este aşa, puţin ruşine? 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea 

unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 2, 5 – avize favorabile. Comisia 3 -a viz nefavorabil. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vă repet, v-am mai spus-o. În cazul în care nu puteţi să gestionaţi şedinţele la care 

sunteţi preşedinte, puteţi lăsa pe altcineva. Vă rog frumos să gestionaţi şedinţa în calitate 
de preşedinte, aşa cum trebuie. 
     Un regulament făcut pe genunchi. Dar dacă tot îl veţi trece, pentru că noi nu-l vom 
vota, ar fi bine să-l promovaţi foarte foarte mult, să ştie toţi craiovenii că în cazul în care 
nu au un săculeţ de nisip în casă, sunt pasibili de amendă. Să ştie toţi craiovenii că dacă 
nu au geamurile şterse la casă, ami ales după ce trece autobuzul şi le murdăreşte, sunt 
pasibili de amendă. Ăsta este un regulament făcut pe genunchi, cu copy paste, nu-mi dau 
seama, este prea lungă discuţia, nu-l vom vota, însă, dacă îl veţi vota, vă rog insistent să 
informaţi toţi craiovenii să ştie pentru că din acest regulament ai cel puţin 10 – 12 
sancţiuni pe care le veţi lua fără să ştii, că n-ai de unde să ştii că tu trebuie să ai în casă 
un săculeţ de nisip. Este obligatoriu, altfel iei amendă. Că trebuie să ai geamurile şterse 
zilnic la casă, altfel iei amendă. Deci sunt peste 15 sancţiuni. În cazul în care îl veţi trece, 
vă rog să-l promovaţi ca să ştie toţi craiovenii. N-am cerut nicio explicaţie la nimeni. 
     Dl. Director Mateescu: 
     Acest regulament a fost întocmit ca urmare a unor prevederi legale din noiembrie 
2020, care obligă autorităţile locale să întocmească regulament de gospodărire a 
municipiilor, lege care modifică Ordonanţa 21/2002. Ceea ce curpinde acest regulament 
sunt prevederi exprese stabilite prin Ordonanţa 12 şi Ordonanţa 195 care se referă la 
mediu. Tot ceea ce a semnalat dl. Consilier Teodorescu, au fost amendamentele la care 
urmează să i se răspundă şi o parte dintre ele au fost inserate în regulament, o parte dintre 
acestea ne aflăm în imposibilitate să le avem în regulament pentru că încalcă şi legea şi 
decizii ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie . Pe scurt, regulamentul întruneşte toate 
condiţiile legale, întruneşte toate condiţiile Ordonanţei 21, întruneşte toate condiţiile 
Ordonanţei 24 privind tehnica legislativă şi face referire inclusiv la deciziile pronunţate 
la Inalta Curte în recurs în anulare care ştiţi bine că sunt obligatorii pentru toată lumea.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vă rog frumos să votaţi. 
     Dl. Vasile, să-l întrebaţi pe dl. Orban că era prim ministru când a dat această ordonanţă 
pe care noi o punem acum într-un regulament în consiliul local. 
     Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
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     Incompetentul guvern PNL face şi apoi tot PSD este de vină. La fel ca şi dl. Sas. A 
adus regiile în faliment şi acum spune că e vina noastră.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Datorită muncii d-lui Sas la centrul istoric şi la celelalte, dvs. v-aţi plimbat îmbrăcat 
în prinţi şi prinţese, ce eraţi pe acolo.  
     Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
     Din cauza muncii, nu datorită. 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Nu înţeleg de ce discutăm aşa online şi când ne întâlnim la primărie, parcă e totuşi mai 
ponderat aşa. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor 
care constituie contravenţii, 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.319/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Poliția Locală a 
Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., R.A.T. SRL și S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

Eduard, Dragoescu Cezar ,Diaconu Dan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, 
Teodorescu Nicu,  Vasilcoiu Mădălin ) 

-  7 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, , Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de 

ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 2, 3 şi 5 – avize favorabile. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Sas: 
La mine vreau să consemnaţi abţinere. Am votat greşit, dar mă abţin. 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public 
sau privat al municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2.  Se aprobă atribuirea directă a gestiunii privind activitatea de ridicare, transport și 
depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al municipiului Craiova, către R.A.T. SRL. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Poliția Locală a 
Municipiului Craiova și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

Eduard, Dragoescu Cezar ,Diaconu Dan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, 
Teodorescu Nicu,  Vasilcoiu Mădălin ) 

-  7 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian). 

 
 
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare pentru unele 

activități ale serviciului de salubrizare, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 5 – avize favorabile. Comisia 3 – aviz nefavorabil. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Ca să înţeleagă şi mai bine craiovenii cât de bine pregătiţi sunteţi, câteva puncte mai 

devreme aţi stabilit, prin planul de restructurare de la salubritate, ca practic, să desfiinţaţi 
270 de posturi în aproximativ 30 de zile. De la Salubritate. Cei care făceau colectarea 
deşeurilor. E noaptea minţii. După care veniţi, câteva puncte mai târziu şi spuneţi: 
delegăm pentru următoarele şase luni această activitate din nou salubrităţii. După ce 
lăsarăm 270 de oameni care făceau această activitate fără loc de muncă. Neseriozitate este 
puţin spus. În cadrul acestei şedinţe aţi votat şi votaţi două proiecte care se bat cap în cap. 
Practic, în acest proiect pe care ni-l supuneţi votului, delegăm încă 6 luni de zile. Deci, 
practic, acum ne supuneţi votului să delegăm atribuţiile pentru încă şase luni de zile, către 
Salubritate, a serviciului de colectare. Dar, acum câteva puncte, în aceeaşi şedinţă, acest 
serviciu de colectare a fost desfiinţat, prin desfiinţarea celor 270 de posturi ale oamenilor 
care făceau acest lucru. 

Mai mult decât atât, delegările din câte ştiu eu şi cum s-a făcut până acum, s-au atribuit 
cu un studiu de oportunitate. La documentaţie nu am văzut acest studiu de oportunitate. 
Deci, este oportun să facem acest lucru? Aşa cum am spus în comisii, nici nu înţeleg cum 
ne sesizăm noi, când există o firmă privată care a câştigat contractul şi care trebuie să 
presteze acest serviciu, ne sesizăm noi să mai facem noi încă şase luni. Nu avem niciun 
fel de cerere din partea operatorului privat sau de înştiinţare în care să ne roage să facem 
acest lucru în următoarele şase luni şi s-ar putea să intrăm într-un anumit conflict de 
interese în care noi ne băgăm peste activitatea dânşilor. Dar, dacă v-aţi uitat cu atenţie 
peste documentaţie şi nu este singurul punct. Nici nu-mi dau seama de unde a început 
acest lucru pentru că, în ultimul timp, am văzut pe documentele întocmite de către 
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funcţionarii primăriei: îmi asum responsabilitatea celor întocmite de mine. La acest punct, 
şi nu este singurul, toţi şefii îşi asumă responsabilitatea în solidar cu cel care întocmeşte. 
Dar nu există niciunde persoana care întocmeşte. Şi atunci, nu este decât un tertip ieftin, 
de a-şi asuma nimeni responsabilitatea. 

Deci reţineţi: aţi votat mai devreme şi v-aţi grăbit să dăm afară cei 270 de oameni, 
când în aceeaşi şedinţă la un punct mai târziu, vom avea nevoie de ei pe următoarele şase 
luni, şi acum votaţi că vom avea nevoie de ei pe următoarele şase luni. Deci ca să înţeleagă 
şi consilierii care nu au citit acest proiect. Noi acum votăm ca Salubritatea în continuare, 
să colecteze deşeurile, pe următoarele şase luni, cu cei 270 de oameni, de posturi, pe care 
le-aţi desfiinţat la câteva puncte mai devreme. Sigur veţi putea spune: îi mai ţinem şase 
luni. Păi şi atunci de ce ne-aţi mai pus acel punct pe ordinea de zi? Este o nebuloasă totală 
în mintea executivului din Craiova şi acest lucru să ştiţi că se resimte şi în oraş. Toţi 
craiovenii simt că această primărie nu este condusă, sau este condusă anapoda. Noi nu 
putem să votăm acest lucru pentru că s-a stabilit mai devreme că Salubritatea nu mai are 
oameni să facă acest lucru, să colecteze pe următoarele şase luni şi vreau să ştiu şi eu cine 
a întocmit toate acele rapoarte şi avize care stau la dispoziţie pentru că văd că ceilalţi şefi, 
şefuleţi ierarhici îşi asumă responsabilitatea, în solidar cu cel care a întcmit. Dar persoana 
care a întocmit nu este acolo. Şi de ce nu s-a făcut studiul de oportunitate pentru delegarea 
serviciului. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Rugămintea era foarte scurtă pentru cei de la salubritate, dacă se prelungeşte acum pe 

şase luni sau să vedem dacă trece, sunt foarte multe containere de colectare selectivă în 
Craiova care nu sunt golite, nu vorbesc la timp, cred că sunt săptămâni întregi de când nu 
au mai fost golite şi acest lucru creează o problemă foarte serioasă oamenilor care vor să 
colecteze, dar, de fapt, nu mai au această posibilitate. Până când se va trece la noul tip de 
colectare, cred că trebuie să continuăm să oferim acest serviciu craiovenilor.  

Dl. Director Glăvan: 
Pentru dl. Consilier Vasile – am încercat şi ieri să vă explic acest lucru. Dreptul de a 

delega un serviciu de utilitate publică aparţine unităţii administrativ teritoriale. UAT 
Craiova face parte dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară care în 2013 a atribuit 
un contract pe o perioadă de 8 ani. Acest contract expiră pe 29 martie 2021. Dacă nu 
făceam această delegare pe o perioadă de şase luni, dar nu mai mult de la data operării în 
municipiul Craiova a operatorului judeţean Iridex, nu avea cine să facă această activitate 
şi ne trezeam ca în sectorul 1. Doi la mână, cele două puncte care sunt pe ordinea de zi, 
cel cu planul de restructurare şi cu acest punct, se completează nu se bat cap în cap. Pentru 
că pe de o parte, oamenii care pleacă de la Salubritate către operatorul Iridex, o parte 
dintre ei au plecat, o parte dintre ei nu pot să plece acum, pentru că operatorul Iridex nu 
desfăşoară această activitate în municipiul Craiova.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
În primul rând, nu am vrut să-mi răspundeţi dvs., ci iniţiatorul, cel care a dus în această 

şedinţă, la un punct anterior, să fim de acord cu disponibilizarea celor 270 de oameni şi 
după care, vin la sfârşitul şedinţei, pe un punct şi spun să delegăm Salubrităţii pe 
următoarele şase luni această activitate, dar tocmai am decis să desfiinţăm posturile. Deci 
este noaptea minţii. 
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Ia spuneţi dvs., dacă tot aţi venit să ne lămuriţi, cine este iniţiatorul raportului direcţiei 
dvs. pentru că nu-l văd aici. 

Dl. Preşedinte: 
Tocmai ce v-a răspuns, dl. Vasile, că este dl. Glăvan. Dvs. înţelegeţi ce vi se spune? 

Depăşim orice limită. 
Dl. Director Glăvan: 
Eu sunt cel care l-am şi întocmit.  
Dl. Preşedinte: 
Trecem la vot. Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova să 
aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților “Salubris” Dolj atribuirea 
directă a contractului de delegare, către operatorul regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., cu o durată de 6 luni, dar nu mai mult de data operării în 
municipiul Craiova a operatorului  S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L., pentru 
activitățile de: 
a). colectarea separată si transportul separat al deșeurilor municipale și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, 
inclusiv fracții 17 colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;  
b). colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de    
activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;  
c).  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora 
către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 16 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, 
Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Teodorescu Nicu,  Vasilcoiu Mădălin ) 

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

 
 
27. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind atribuirea directă 
a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1 şi 5 – avize favorabile. Comisia 3 – aviz nefavorabil. 
Dl. Consilier Local Sas: 
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Voi vota împotriva acestui punct pentru că se propune creşterea preţului biletelor cu 
25%, iar a abonamentelor cu peste 50%, iar aceste creşteri de preţuri, din păcate, nu se 
văd în calitatea transportului public din municipiul Craiova. Vedem aceleaşi tramvaie 
vechi, tramvaie care se tot strică, vedem foarte multe autobuze poluante, deci nu vedem 
o îmbunătăţire a parcului auto, deşi subvenţia primită de la primărie este foarte, foarte 
mare.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Două chestiuni distincte. În primul şi în primul rând, nu am înţeles de ce în această 

hotărâre sunt cuprinse, practic, trei puncte şi cred că ar fi fost oportun să fie împărţită în 
trei puncte pe ordinea de zi, diferite, pentru că sunt abordate trei situaţii. Prima oară se 
discută despre transportul în comun al elevilor, programul acela pilot prin care se va face 
transportul în comun pentru elevi, ceea ce este un lucru bun. Al doilea punct este despre 
gratuitatea care se acordă elevilor pe tot parcursul anului, pe transportul în comun din 
Craiova şi al treilea punct este majorarea preţurilor. Deci, cred că e oportun, pentru că 
puneţi într-o situaţie foarte dificilă consiliul local , trebuie să aleagă trei lucruri, dar, de 
fapt, nu poate să facă practic acest lucru, pentru că dacă nu-mi doresc o majorare şi sunt 
de acord cu transportul în comun pentru elevi, dedicat elevilor, nu am cum să-mi exprim 
punctul de vedere. De aceea, la comisii am pus două amendamente şi o să vreau să le 
reluăm şi aici pentru transportul în comun al elevilor. Este un proiect foarte important, pe 
care USR-PLUS l-a susţinut de foarte mult timp şi ne bucurăm foarte mult că se va 
implementa, doar că acest program pilot, considerăm noi că ar trebui să vină însoţit de un 
regulament, în care să fie specificate anumite lucruri: să nu se folosească autobuze mai 
vechi de cinci ani, să se spele interior şi exterior zilnic autobuzele, să se igienizeze 
autobuzele, după fiecare cursă şi multe alte lucruri pe care şi unii oameni le-au spus. Bine, 
bine, noi ne lăsăm copiii să meargă cu transportul în comun, dar cine îi va supraveghea 
în autobuze. Din discuţii de la comisie am înţeles că unele lucruri se vor face, ş.a.m.d. , 
dar că era foarte bine să fie scrise, pentru că, dacă peste şase luni, nu se mai fac lucrurile 
astea, este cam greu să tragem pe cineva la răspundere, atâta timp cât nu avem lucrurile 
în scris.  

Dar, cel mai important lucru pentru acest proiect, şi de asta vreau să fac un prim 
amendament, este să nu se folosească autobuze mai vechi de 5 ani, pentru că dacă vrem 
să fie atractiv acest program şi să aibă succes, oamenii vor trebui să renunţe la 
autoturismele proprietate personală, să meargă cu autobuzul. Dacă le vom oferi un 
serviciu mai rău decât cel pe care îl au în momentul de faţă, cu siguranţă, n-o vor face. 

Şi, referitor la ultimul punct, cel cu majorarea tarifelor, am înţeles că de şase ani nu s-
au mai majorat tarifele. O să înţeleg o oarecare majorare, nu înţeleg majorarea atât de 
drastică, dintr-o dată, adică de la un partid social democrat care se gândeşte la oamenii cu 
venituri reduse, cred că ar trebui să se gândească mai bine când fac acest tip de majorări, 
pentru că, dacă creştem cu 58% ,de pe o zi pe alta preţul unui abonament, oamenii cu 
venituri scăzute vor fi cei mai afectaţi . De aceea, propunerea mea este să creştem etapizat 
cel puţin partea de abonamente, şi propunerea mea este în felul următor: ca de la 1 mai 
preţul la bilete să fie cel propus de companie, iar ce înseamnă abonamentele, să le facem 
etapizat, şi dacă vă doriţi, vă explic şi propunerea mea. De exemplu, de la 1 mai, cresc 
abonamentele, abonamentul unic ar trebui să crească la 85 lei, abonamentul pe o zi la 9 
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lei, abonament pe şapte zile – 28 lei, abonament pe 15 zile – 45, iar abonamentul 
nenominalizat pentru toate traseele – 140, iar începând de la 1 ianuarie 2022, să se ajungă 
la preţul propus de cei de la RAT. În felul acesta, impactul pentru cei care achiziţionează 
abonamente, va fi mult mai redus şi va fi în timp. Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În continuarea discuţiei de ieri din comisie, eu aş propune chiar, pentru că vorbim de 

copii şi vorbim de transportul şcolar de un program pilot, acesta trebuie să fie unul de 
calitate care să încurajeze extinderea acestui program, să nu rămână doar la stadiul de 
program pilot, astfel încât, după cum ştiţi, eu am propus ieri, în cadrul şedinţei de comisie, 
ca autobuzele ce vor deservi aceste trasee, să nu fie mai vechi de doi ani chiar, nu cinci, 
doi ani de zile, iar astăzi am formulat acest amendament pentru autobuze nu mai vechi de 
doi ani de zile pentru programul pilot şi nu mai vechi de trei ani de zile dacă programul 
pilot se dovedeşte a fi un succes şi îl vom extinde ulterior. Deci aş dori să supunem la vot 
şi acest amendament şi bineînţeles, şi eu susţin partea cu majorarea etapizată a preţului 
abonamentelor şi biletelor. Sunt de acord că trebuie o majorare pentru că în ultimii ani de 
zile au crescut atât consumabilele, au crescut carburanţii, salariile. Calitatea însă, lasă de 
dorit, exact cum spunea şi colegul Sas, dar ea trebuie să vină etapizat pentru a atenua 
efectul în buzunarele cetăţenilor. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
În completarea celor spuse de colegii mei, vă solicit ca în programul pilot de transport 

al elevilor, să fie incluse şi două şcoli din Craioviţa, având în vedere că aici sunt trei şcoli 
cu cel puţin 3000 de elevi. Asta este rugămintea mea şi interpelarea mea. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Asta voiam de la început, de când m-am înscris la cuvânt, să vă atrag atenţia că dl. 

Teodorescu are amendamente depuse la comisia de servicii publice. Înţeleg că şi dl. 
Drăgoescu şi vă solicit să le supuneţi. În ceea ce priveşte acest proiect de hotărâre, este 
puţin cam comprimat aşa. Din punctul meu de vedere, trebuiau să fie două sau trei pentru 
că în acest proiect de hotărâre votăm două sau trei chestiuni diferite. Asta cu de şase ani 
de zile nu am mărit preţurile şi trebuie să le mărim, credeţi-mă că, din punctul meu de 
vedere, nu stă în picioare. Sau, mă rog, stă în picioare dacă mă gândesc că sunt consilier  
local şi sunt acţionar la RAT şi vreau să cresc preţurile, dar dacă sunt craiovean, văd că 
în ultimii şase ani de zile nu a crescut nici calitatea serviciilor. Deci, efectiv, eu, ca şi 
craiovean, sunt nevoit să plătesc acum pentru un transport la fel, care chiar se degradează, 
în care mă urc în tramvai şi nu ştiu dacă ajung la timp la serviciu că nu ştiu ce program 
are basculanta care trebuie să vină. Efectiv această majorare, spune multe despre 
managementul PSD din ultimul deceniu de la toate instituţiile subordonate primăriei. În 
momentul în care tu majorezi cu 25% preţul la bilet şi cu peste 50% preţul la abonamente, 
descurajezi practic achiziţia de abonamente, ori ştim cu toţii că pentru o companie, 
abonamentele sunt bune pentru o predictibilitate, pentru o previziune şi o bugetare în 
momentul în care tu ai de la început vândute aceste abonamente. Deci, din punct de vedere 
al managementului la această instituţie, vreau să vă spun că managementul este praf. Şi 
îmi permit să vorbesc pentru că sunt acţionar la această societate. Nu s-a îmbunătăţit 
calitatea serviciilor, noi mărim preţurile către cetăţeni, nu există o componentă pe termen 
mediu sau lung, corelată cu această mărire de tarif. Adică aş înţelege, da, uite, stimaţi 
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acţionari, mărim tarifele către cetăţeni, deşi nu am îmbunătăţit serviciile, pentru că asta 
vom face cu banii, nu pentru că nu am mărit de şase ani.  

Altă componentă inclusă în acest proiect de hotărâre. Am văzut din presă, am văzut 
de la d-na primar, de la d-na Olguţa Vasilescu, este lăudabil acest transport al copiilor 
către şcoli, dar nu înţeleg cum s-a ajuns exact la Şcoala Terra Veda şi la Şcoala nr. 2. 
Dacă vorbim din punct de vedere al traficului şi al decongestionării, aşa cum a spus şi dl. 
Stoian, credeţi-mă că şi în Craioviţa este traficul congestionat, nu numai în centru. Înţeleg 
că această şcoală Terra Veda, eu nu ştiu, am înţeles că este o şcoală privată. Noi încurajăm 
iniţiativa privată şi este foarte bine. Înţeleg că este tot undeva, în centru. Cum s-a ajuns la 
aceste două şcoli ? De ce s-a ajuns la aceste două şcoli? Nu vreau să fiu catalogat în niciun 
fel, dar poate era mai bine să începem cu nişte şcoli din Craioviţa şi nu neapărat cu nişte 
şcoli private sau mai puţin private din centrul oraşului. Traficul se congestionează peste 
tot, copiii noştri, copiii craiovenilor au aceleaşi drepturi, au aceleaşi nevoi. Chiar nu 
înţeleg după  acest tot tam tam cu acest proiect de hotărâre, cum s-a ajuns la aceste două 
şcoli, de ce nu sunt trei şcoli, sau cinci şi de ce nu sunt din alte zone ale oraşului. Vă 
mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vă explic imediat, dl. Consilier. O să încerc să le explic  tuturor care este situaţia. Nu 

s-au mai făcut majorări de preţuri pentru abonamente şi biletele la autobuz din anul 2014, 
când vă aduc aminte că preţul la un abonament era de 90 de lei şi noi l-am scăzut la 65 
lei. Între timp, aţi văzut şi dvs. din nota de fundamentare, a crescut combustibilul, forţa 
de muncă la fel, salariul minim de câteva ori din 2014 până acum, deci toate aceste lucruri 
trebuia să se vadă într-o majorare de preţ, care, a propos, este mai mic decât la alte 
administraţii de dreapta pe care mi le daţi exemplu de fiecare dată. 

În ceea ce priveşte calitatea transportului, în ultimii trei ani de zile a crescut, pentru că 
au fost achiziţionate 38 de autobuze noi. Din 2014, până acum s-au achiziţionat 67 de 
autobuze noi, deci este clar că a crescut calitatea. Mai mult decât atât, în curtea RAT-ului, 
în acest moment, sunt 8 autobuze noi care aşteaptă să se finalizeze recepţi,a în aceste zile, 
maxim săptămâna următoare, urmând ca în următoarele două, iarăşi să mai avem câteva 
autobuze, până la 16 şi, după ce se va relua licitaţia, anul acesta să avem încă 30 de 
autobuze noi. Practic, la sfârşitul anului, ar trebui să avem tot parcul de autobuze 
schimbat. Ce se întâmplă cu tramvaiele? Poate că ar fi bine să interpelaţi Guvernul. Dvs. 
sau colegii dvs. parlamentari, pentru că de doi ani de zile, licitaţia de la tramvaie este 
blocată. Suntem, într-adevăr, unul dintre puţinele oraşe din România care nu a reuşit să 
schimbe aceste tramvaie. Poate, dacă s-ar fi luat decizia atunci la Guvern, ca achiziţia să 
fie făcută de administraţiile locale, nu am fi fost în această situaţie, să tot aşteptăm să ni 
se spună ceva de la Guvern. La ultima discuţie pe care am avut-o cu ministrul Cseke mi-
a spus că, în cel mai optimist termen, ar fi undeva la sfârşitul acestui an să ne fie livrat 
unul sau două tramvaie. Deci, să înţelegem cam cum se mişcă lucrurile în alte părţi. 

În ceea ce priveşte alegerea acestor şcoli, că am înţeles unde bateţi, să ştiţi că a fost 
luată după o discuţie pe care am avut-o în comisia de sistematizare, când am discutat 
problema traficului. De fapt, cel mai aglomerat dimineaţa, este pe Brâncuşi, unde sunt 
cele două şcoli, într-adevăr, Brâncuşi şi pe Principatele Unite, Şcoala nr. 2 Traian, şi ce 
am constatat în momentul în care am solicitat directorilor să vină să ne spună exact de 
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unde luăm copiii , din ce staţii, că foarte mulţi dintre copiii de la Şcoala nr. 2, nici măcar 
nu stau în Craiova. Vin din Malu Mare, vin din Cârcea, vin din alte localităţi învecinate. 
Din cauza asta avem traficul acela infernal şi la Calu Mort şi pe Principatele Unite. Şi 
atunci, era clar că primul proiect cu care trebuia să intrăm, pe pilot, era în această zonă, 
pentru că, practic, nu descongestionăm doar zona asta a oraşului, descongestionăm şi alte 
zone care sunt blocate de trafic dimineaţa. 

Tot în acest proiect pilot trebuie să intre însă şi colegiile Carol şi Elena Cuza unde, nu 
ştiu dacă aţi văzut, dar la ora 12, zici că este miting. Acolo sunt foarte mulţi părinţi care 
îşi aşteaptă copiii. Ar fi trebuit să începem luni transportul şcolar, însă după o discuţie pe 
care am avut-o şi cu cei de la RAT, şi cu directorii de unităţi de învăţământ, ne-am dat 
seama că practic, am face transport şcolar câteva zile, nici n-ar apuca oamenii să se 
obişnuiască cu ideea, pentru că după, se intră într-o vacanţă de o lună de zile. Motiv pentru 
care am stabilit să vină copiii din vacanţă şi apoi să introducem transportul şcolar. Sigur 
că noi ne dorim ca după ce vom avea cele 16 autobuze noi recepţionate, să putem să ne 
extindem şi către celelalte şcoli. Nu aceste autobuze noi, însă, vor putea să fie folosite, 
pentru că ele sunt foarte mari. Ori ştim cu toţii că şcolile sunt undeva pe străduţe mici 
unde nu poate să intre un autobuz cum este cel electric, de o asemenea capacitate. Din 
cauza asta, suntem în imposibilitatea de a asigura transportul şcolar cu autobuze care să 
fie cumpărate în ultimul an sau în ultimii doi ani de zile, dar ce pot să vă asigur este că 
vom face transport şcolar cu autobuze de calitate. Pentru că, aşa cum v-am spus, sunt 65 
de autobuze care au fost achiziţionate în ultimii ani şi care arată foarte bine, se circulă cu 
ele prin oraş. 

În ceea ce priveşte scumpirea, de ce nu este la fel la bilete şi la abonamente, cei de la 
RAT care şi-au făcut şi nota de fundamentare, au spus că ponderea în vânzarea biletelor 
este mult mai mare decât cea a abonamentelor şi atunci ar face această recuperare, adică 
oamenii pur şi simplu, plătind un preţ mai mic la bilete decât ar fi pus procentul, dacă îl 
aplicam ca şi la abonamente, este mult mai accesibil pentru ei să se întâmple acest lucru. 

Deci, ca să concluzionăm, am avut preţ la abonamente în 2014 de 90 de lei, l-am redus 
la 65 de lei, cât s-a putut să facem acest efort. Nu se mai poate, regia nu-şi mai permite, 
mai ales că anul trecut a fost un an fosrte complicat şi pentru regie, ştiţi că a trebuit să 
asigure mai multe autobuze cu mai puţini oameni, deci plătitori de bilete în ele ca să se 
respecte nişte condiţii impuse de pandemie şi bineînţeles că am ajuns în această situaţie 
care nu este deloc fericită pentru absolut nimeni, ca să se facă majorări de preţuri, dar 
altfel am ajunge în situaţia ca în anul 2010 când s-au făcut disponibilizări de 70 de 
persoane. Atunci erau colegi de-ai dvs. la conducerea primăriei, nu au mai făcut atâta 
scandal că pleacă oamenii în şomaj şi acum vin să ne spună nouă că la Salubritate, vezi, 
Doamne, se dau oamenii afară, în condiţiile în care am explicat foarte clar că niciun om 
nu rămâne fără loc de muncă în afară de cei 20 care nu mai vor, pur şi simplu, să mai 
lucreze. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Ne provocaţi din nou. V-am ascultat cu atât de mare atenţie şi nu v-am întrerupt şi pe 

final trebuia să ne provocaţi.  
Dl. Preşedinte: 
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Supun la vot prima oară amendamentele propuse de dl. Teodorescu. Este vorba de un 
amendament care se referă la creşterea etapizată a preţului. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vă rog să-mi daţi cuvăntul. Nu acesta este primul amendament. Primul amendament 

a fost ca să se voteze diferit. Sunt două chestiuni total diferite. Dreptul la vot este un drept 
al consilierului şi trebuie să fie fără echivoc. Asta a spus dl. Teodorescu prima oară. Să 
fie separat că nu au legătură şi după aceea, ce spuneţi dvs. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Amendamentul cu mai multe hotărâri, adică trei hotărâri faţă de cea care este propusă 

de executiv.  
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Nu este posibil să votăm toate amendamentele odată, ca să nu votăm de trei ori? 
Dl. Preşedinte: 
Este foarte bună observaţia d-lui Vasilcoiu. Înainte de asta vă supun la vot dacă sunteţi 

de acord, să votăm în bloc amendamentele. Cine este pentru propunerea d-lui Vasilcoiu 
de a se vota amendamentele în bloc? Votat cu unanimitate de voturi. Deci consider că 
suntem de acord în unanimitate ca fiecare să-şi exprime de trei ori votul atunci când este 
strigat pentru cele trei amendamente. 

Reiau cele trei amendamente, ca să votăm în cunoştinţă de cauză: scindarea  hotărârii 
în 3 hotărâri, amendamentul d-lui Teodorescu. Al doilea amendament – creşterea 
etapizată a preţului pentru abonamentul de la RAT, iar cel de-al treilea amendament este 
cel al d-lui Drăgoescu care prevede să stipulăm ca vechimea autobuzului nu trebuie să 
depăşească un anumit număr de ani. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş avea şi eu o intervenţie legat de ce spunea d-na primar. Ar trebui să legiferăm 

cumva, printr-o hotărâre, că vom presta un transport şcolar de calitate, pentru că lucrurile 
astea rămân de acum încolo pentru multă vreme şi atâta vreme cât nu sunt reglementate, 
nu este ok. Adică de asta ar trebui să găsim o soluţie să le reglementăm. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
În contractul de delegare pe care îl are RAT, o condiţie şi un principiu fundamental al 

serviciului de interes local este asigurarea calităţii, eficienţei, eficacităţii ş.a.m.d.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Asta spune, dar vedeţi şi dvs. ce autobuze circulă pe străzile municipiului Craiova.  
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Colegii de la PNL vor să se asigure că nu o să circule autobuzele Breda Marini care 

nu au mers niciodată, dar le-au cumpărat pe bani mulţi când era dl. Sas viceprimar.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Vă informez că nu eram viceprimar, au fost achiziţionate înainte. Deci nu sunteţi bine 

informat.  
Dl. Preşedinte: 
Doamna secretar va striga din nou şi fiecare îşi exprimă cele trei voturi pentru cele trei 

amendamente.  
    D-na Consilier Local Barbu: 
 De trei ori  Împotrivă. 
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 Dl. Consilier Local Berceanu: 
 De trei ori  Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Borţoi: 
 De trei ori  Pentru. 
 Dl. Consilier Local Cîrceag: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Dindirică: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Dinescu: 
 De trei ori Împotrivă. 
 D-na Consilier Local Dinu: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Enescu: 
 De trei ori Pentru. 
 D-na. Consilier Local Filip: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
 De trei ori Împotrivă.  
 Dl. Consilier Local Nicoli: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Spânu: 
 De trei ori Împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Stoian: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Teodorescu: 
 De trei ori Pentru. 
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 D-na.  Consilier Local Ungureanu: 
 De trei ori Pentru. 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 De trei ori Împotrivă.   
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 De trei ori Pentru. 
    Dl. Preşedinte: 
 14 voturi împotrivă, 12 voturi pentru. Toate cele trei amendamente au fost respinse. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost înaintat de executiv. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Aş vrea să felicit consilierii PSD care astăzi au decis că transportul şcolar nu contează 
şi condiţiile de transport din autobuze nu contează pentru copii, cu ce vechime şi cât de 
curate sau infecte sunt, pentru că v-aţi opus acestor amendamente. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Haideţi să nu fim mai populişti decât este cazul.  Dvs. aţi propus ca autobuzele să aibă 
doi ani de zile. Şi v-am explicat că nu avem autobuze care să fie mai noi de doi ani de zile 
ca să putem să asigurăm transportul şcolar. Nu putem, nu că nu vrem. Şi nu puteţi să ne 
acuzaţi pe noi că în ultimii ani această administraţie nu a achiziţionat decât autobuze noi, 
nu vechi, la mâna a doua aduse pe rampă. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 De ce ne grăbim să votăm acum dacă le băgaţi de la 1 mai că este o lună de vacanţă? 
Haideţi să găsim o soluţie. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Pentru că avem deocamdată transportul pilot care trebuie să înceapă în luna aprilie. Ar 
fi început de luni dacă nu ar fi fost vacanţa şcolară. Şi la 1 mai cu ce punem? Care 
autobuze noi le ştiţi dvs. din ultimii doi ani de zile cu care am putea noi să facem transport 
şcolar? 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Mai populişti ca dvs., d-na primar, să ştiţi că nu avem cum să fim.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Ce vreau să spun este că noi acum luăm o decizie, poate dvs. o să doriţi să puneţi 
autobuze  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Noi acum luăm o decizie pe care în primul rând să putem să o implementăm.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Să zicem că lumea acum vrea să folosească autobuze noi, dar, poate peste un an, doi, 
trei, patru, opt, nu o să mai vrea să folosească autobuze noi şi ar trebui cumva reglementat 
lucrul acesta. Ce am propus eu poate nu se poate reglementa. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Reglementăm la data respectivă când o să ne permitem să facem acest lucru. V-am spus 
că avem 16 autobuze noi care trebuie să fie recepţionate până în luna iunie, problema este 
că acelea sunt foarte mari şi nu încap pe străduţe unde se asigură transportul şcolar. 
Dintotdeauna transportul şcolar se face cu autobuze mai mici, deci este clar că n u putem 
să le folosim pe acelea.  Dacă vrem să facem transport şcolar, hai să facem cu ce putem 
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şi cu autobuze care sunt cumpărate în ultimii doi ani de zile şi care arată foarte bine. Şi 
eu vreau să-mi trimit copilul la şcoală, şi eu vreau să ajungă copilul meu în condiţii foarte 
bune.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Şi ar trebui să gândim şi un proiect ca RAT să achiziţioneze autobuze pentru transport 
şcolar.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Avem deja în proiectare. Aşteptăm să se lanseze ghidurile. 100 de autobuze noi 
electrice pentru transport şcolar , autobuze şi microbuze şi încă 100 de autobuze pentru 
zona metropolitană.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Dacă vreţi într-adevăr să facem ceva, prindem acum peste câteva zile în proiectul de 
buget două autobuze electrice mici pentru copii pentru că votăm bugetul şi facem ceva 
să-i stea. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Ştiţi foarte bine cât durează licitaţiile. Deocamdată eu mă uit la Guvern că de doi ani 
de zile nu sunt în stare să ne dea măcar un tramvai.  
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Acum doi ani eraţi în Guvern, eraţi la guvernare. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Colegii de la USR au invocat şi motive de igienă, au invocat un regulament nu numai 
să aibă doi ani vechime. Niciodată nu s-a mai reglat pe parcurs. 
 Dl. Preşedinte: 
 În pandemie acest lucru se face la început şi la sfârşit de cursă. Ce naiba, suntem copii 
aici? Chiar ne batem joc? Vă rog să votaţi. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Atunci când eraţi dvs. în administraţie cumpăraţi autobuze de 30 de ani. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Pentru dl. Director de la RAT. Odată cu mărirea abonamentului, haideţi să punem nişte 
suporturi de bicicletă pe autobuzele care merg la parcuri. Am mai vorbit asta acum două 
luni şi mi-aţi promis că o să facem treaba asta. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Este o idee foarte bună.  
 Dl. Director Tănăsescu: 
 Am avut o discuţie cu dvs. acum două luni şi v-am spus că luăm în calcul  
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Acum avem oportunitatea, având în vedere că vor creşte preţurile, să montăm suporturi 
de bicicletă şi, cu ocazia asta, putem să creştem şi vânzarea de bilete. Vor merge mai 
mulţi cu autobuzul dacă vor combina transportul de biciclete, cu transportul în comun.  
 Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să votaţi. 
Art.1. Se aprobă transportul școlar în municipiul Craiova. 
Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.262/2018, după cum urmează: 
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a) se modifică anexa nr.2 referitoare la Caietul de sarcini al serviciului de  
transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova prin 
introducerea a patru trasee; 

b) se modifică anexa nr.3 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie  
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, conform actului adițional 
nr.4 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.231/2010 referitoare la aprobarea cuantumului suprataxei aplicate pentru 
contravenţiile săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de 
transport public de persoane şi  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.120/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente 
aferente transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către 
R.A.T. SRL în municipiul Craiova și se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144/2016 referitoare la acordarea de 
facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite 
categorii de persoane, modificată şi completată. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.2 lit.b. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 16 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, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar ) 

-  8 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan,  Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Săuleanu Lucian). 

- 2 abţineri (Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu) 
 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1 şi 5 – avize favorabile, comisia 3 – aviz nefavorabil. 
Dl. Consilier Local Vasile:  

 Vă bateţi joc de oraş. Acum prelungim mandatele unor persoane care habar nu avem 
ce au făcut şi cum au făcut pentru această regie, dacă este să discutăm câţi bani au încasat 
în aceste consilii de administraţie . Dacă vreţi să prelungim şi le prelungim, înţeleg, nu 
pentru competenţa lor deosebită, ci pentru faptul că nu putem să organizăm alte 
concursuri, este o bătaie de joc la adresa cetăţenilor şi vreau să le spuneţi cetăţenilor acest 
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consiliu de administraţie, câţi bani a încasat anul trecut. Asta voiam să vă întreb, ca să 
ştie şi craiovenii. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
    Să ştiţi că este o bătaie de joc la adresa cetăţenilor pe care a făcut-o acest Guvern care 
a venit cu bugetul în luna martie. Pentru că dacă am fi avut buget la sfârşitul anului trecut, 
am fi avut posibilitatea ca să facem licitaţie pentru această firmă care face recrutarea. 
Deocamdată, nu putem să plătim serviciile acestei firme de recrutare până în momentul 
în care avem aprobat bugetul. Deci, dacă cineva îşi bate joc de cetăţeni, este Guvernul 
dvs.  
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Dar ce aţi făcut dvs., d-na primar, când aţi fost în Guvern, pentru Craiova şi Oltenia? 
N-aţi făcut nimic. Acum invocaţi alte guverne.  
 Dl. Preşedinte: 
 Dl. Sas, eraţi viceprimar şi n-aţi vopsit o lacră de gard.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
 Am făcut proiecte cu care vă lăudaţi şi acum că n-aţi fost în stare după aia niciun proiect 
să faceţi. Aveam plan integrat de dezvoltare urbană. Administraţia aia chiar a făcut treabă. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Să vedem ce zice dl. Solomon că vă lăudaţi cu proiectele dumnealui.  
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Ia să vorbiţi cu dânsul să vedeţi ce zice. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Au cumpărat autobuze care nu au funcţionat niciodată, pe mulţi bani. Aţi luat autobuze 
din Itaşia pe platformă de la fier vechi, fără acte. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Atunci şi consilierii dvs. să ştiţi că îşi făceau treaba. V-am mai spus, informaţi-vă. Sunt 
luate înainte de a fi eu viceprimar.  
 Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să votaţi. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat al membrilor Consiliului de 

Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, cu 4 luni, dar nu mai mult de data numirii noilor 
membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a selecției efectuată de un 
expert independent persoană fizică sau juridică. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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: 
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- 15 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, Cîrceag Eduard,) 

-  9 voturi împotrivă (Borţoi Manuel,  Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan,  Enescu 
Georgel, Sas Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Săuleanu Lucian). 

- 2 abţineri (Dragoescu Cezar , Teodorescu Nicu) 
 
 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Comisiile 1, 2 şi 5 – avize favorabile. Comisia 3 – aviz nefavorabil. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie.  

  Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, prin 
completarea cu următorii membri: 
a)  Ilie Dumitru-prof.univ.dr., reprezentant Universitatea din Craiova; 
b) Tiparu Bogdan-arhitect, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România – 

Filiala Dolj. 
           (2) Forma modificată a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.374/2020 este cea prevăzută în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și persoanele prevăzute la 
art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Doamna primar, vă rog să luaţi în considerare cumpărarea unui tomograf la Spitalul 

de Boli Infecţioase „Victor Babeş” în contextul actualei pandemiii acest aparat fiind 
primordial în investigarea plămânilor bolnavilor cocid pentru care deplasarea cu salvarea 
şi cu recipient de oxigen separat poate fi fatală! De 5 ani fac interpelări în acest sens şi se 
cheltuie banii pe orice altceva decât pe un tomograf!!! Vă rog să luaţi în considerare 
cumpărarea şi a 2 aparate portabile de Făcut radiografii pulmonare la patul bolnavului 
netransportabil şi a 2 ecografe portabile pentru o diagnosticare cât mai bună şi acordarea 
medicaţiei bolnavilor covid conform afectării organelor văzute la ecograf. 
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 În urma participării mele la şedinţa consiliului de administraţie la Opera Craiova, 
doamna contabilă a recunoscut c-a depus un proiect de buget eronat cu 2.500.000 lei mai 
mare privind salariile, dar că nu face rectificare că poate taie primăria şi are din ce „ aşa 
a fost explicaţia doamnei şi domnului manager”. De asemenea, bugetul cerut de 3.000.000 
lei (adică 30 miliarde vechi) pentru plata colaboratorilor este imensă în situaţia acetualei 
pandemii când nu se organizează spectacole decât cu 100 persoane şichiar este interzisă 
organizarea spectacolelor, managerul trebuie să aibă bani pentru angajaţii permanenţi 
care şi aşa nu au de lucru şi nu justifică orele de program!!! Prin urmare, vă rog să luaţi 
act de propunerile mele de reducere a bugetului Operei Române Craiova! 

 Doamna Primar, vă rog să puneţi camere video mai multe în comitirul Ungureni 
deoarece  foarte mulţi craioveni sunt supăraţi  ca şi mine de altfel, că se fură florile şi nu 
se ia nicio măsură pentru că nu sunt angajaţi care să urmărească aspectul semnalat. Pot să 
fac o iniţiativă să îşi cumpere camere cine doreşte, pe care să le monteze Primăria Craiova 
şi să urmărească şi să anunţe autorităţile competente. 

 Vă rog să transmiteţi responsabililor de la RAADPFL să planteze câteva sute de tei 
pentru a fi un oraş în care craiovenii să se mândrească cu parfumul teilor când înfloresc! 
Vă mulţumesc în numele craiovenilor! 

 Doamna Primar, vă rog să nu uitaţi să treceţi în pachetul de străzi care se vor asfalta 
în acest an şi se vor şi realiza, str. Dimitrie Bolintineanu şi str. Verdi cae de 5 ani sunt 
trecute în listă şi acolo rămân neasfaltate! Vă rog să le daţi răspuns la cererile locuitorilor 
din zonă. 

 Doamna Primar, vă rog să încercaţi o soluţie cu ajutorul comisiei de sistematizare 
pentru fluidizarea traficului din intersecţia str. Mureş de la fosta Piaţa Chiriac, unde se 
produc blocaje foarte mari în intersecţie circulând doar maşinile pe str. Mureş, în rest 
celelalte staţionează (poate nişte semafoare ar rezolva problema). Vă mulţumesc! 

 Dl. Consilier Local Borţoi: 
 În ce stadiu se află proiectul străpungerea străzii Traian lalescu cu Calea Bucureşti şi 

dacă preconizaţi ca anul acesta se va realiza această investiţie bugetată încă de anl trecut. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
V-aş ruga să respectăm regulamentul. Oricum şedinţa s-a prelungit foarte mult. Le voi 

răspunde consilierilor care au transmis deja în scris aceste interpelări, restul data viitoare, 
când o să fie o nouă şedinţă de consiliu.  

Am o interpelare de la d-na Ungureanu care ne cere să luăm în calcul cumpărarea unui 
tomograf pentru Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”. În 2 săptămâni va fi urcat 
pe SEAP să înceapă licitaţia. Avem deja proiect pe fonduri europene pentru achiziţia 
acestui tomograf.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Mă scuzaţi că vă întrerup, dar în ce calitate ne spuneţi nouă la şedinţa noastră de 

consiliu local că nu avem voie să facem interpelări? Dacă ne spune, ne spune preşedintele 
de şedinţă. Dvs. sunteţi invitat la şedinţă.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pentru că este un regulament al şedinţelor on line. Dacă sunt invitat, înseamnă că pot 

să şi plec, nu?  
Dl. Preşedinte: 
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Sunt nişte interpelări care au fost transmise de către colegi consilieri, iar în acest 
moment d-na primar va răspunde la acele intrepelări deja transmise, urmând ca la cele 
care vor fi transmise astăzi, să răspundă data viitoare, sau într-un timp mai scurt. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Bravo, dl. Preşedinte, de la dvs. voiam să aud treaba asta! 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Manuel Borţoi – în ce stadiu se află proiectul de străpungere al străzii Traian 

Lalescu cu Calea Bucureşti şi dacă preconizaţi că anul acesta se va realiza această 
investiţie bugetată încă de anul trecut. Suntem deocamdată în aşteptarea avizului de 
mediu. Am avut deja câteva probleme cu Agenţia de Mediu până acum în sensul că dispar 
nişte copaci. E logic să se întâmple acest lucru din moment ce se lărgesc benzile de 
circulaţie. Aşteptăm avizul de la ei. Este prevăzut în proiectul de buget acesta, deci 
lucrările imediat ce vom avea bugetul şi avizul de la mediu, vor putea să demareze.  

D-na Ungureanu – în privinţa participării la şedinţa consiliului de administraţie la 
Opera Română d-na contabilă a recunoscut că a depus un proiect de buget eronat cu 2,5 
milioane lei mai mare privind salariile, dar că nu face rectificare, că poate se taie de către 
primărie. Eu vă invit să vă uitaţi deja pe proiectul de buget pe care noi l-am afişat, l-am 
introdus în dezbatere publică. O să vedeţi exact acolo care este salarizarea către toate 
instituţiile de cultură. 

Tot d-na Ungureanu doreşte mai multe camere de luat vederi în cimitirul Ungureni. În 
toate cimitirele vrem să punem camere de luat vederi, în toate locurile de joacă, în toate 
zonele de periferie. Accesăm fonduri europene pentru cele 3.500 de camere de luat vederi 
necesare. Problema este că ştiţi şi dvs. cât de mult durează accesarea fondurilor europene. 
În ceea ce ne priveşte, suntem în grafic, adică am făcut toate formalităţile necesare.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Păi şi până atunci, le fură toate florile şi înjură oamenii şi se ceartă. Ce facem? Să 

facem ceva, să luăm o măsură. Mai punem 5 camere. V-am spus că vor să cumpere. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
D-na primar, la Sineasca se ştie ce se întâmplă acolo cu hoţii de flori, ştiţi şi dvs., ştie 

şi d-na Rela, în toate cimitirele. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În toate cimitirele este această problemă. Avem paznic. Acum două zile care a fost 

bătut aproape de spitalizare. Ştim foarte bine ce se întâmplă, să ştiţi. Din păcate, până în 
acest moment asta este situaţia. 

D-na Ungureanu – să nu uităm în pachetul de străzi care se vor asfalta să fie realizate 
încă două străzi: Bolintineanu şi Verdi. Sunt la etapa de Dali. 
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D-na Consilier Local Ungureanu: 
De cinci ani sunt nepuse niciunde şi nerealizate. Când le spunem că mai durează? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Acum sunt la faza de Dali. Când se termină licitaţiile. Nu am de unde să vă dau un 

termen pentru că nu am de unde să visez ce contestaţii vom avea şi ce se va întâmpla la 
licitaţii.  

M-aţi întrebat, de asemenea, despre tei. O să transmit solicitarea dvs. la RAADPFL. 
Vă mulţumesc foarte mult, acestea au fost interpelările.  

 
 

 
 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 25.03.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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