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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.05.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al sedintei  ordinare  din data de 22.04.2021. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
         Îl invit pe dl. Consilier Spânu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Bună ziua, stimaţi colegi! Pentru început, am o rugăminte la dvs. să mă sprijiniţi în 
conducerea acestei şedinţe de consiliu. Contez pe înţelegerea dvs. şi mai puţin pe 
abilităţile mele de a conduce, având în vedere că este prima şedinţă pe care o conduc.  
    Având în vedere că suntem statutari, declar deschisă şedinţa ordinară a consiliului local 
al municipiului Craiova din luna mai  2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 5295/20.05.2021,  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  în Sala de conferinţe – Complex Sportiv 
Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci nr. 8, în data de 27.05.2021, ora 10,00,  cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
       

 
1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale municipiului 

Craiova, pe anul 2020 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2021 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2021 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
aferente anului 2020 
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6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pentru anul 2021 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2020 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2021 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2020 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL 
Craiova, aferente anului 2020 

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. 
SRL Craiova, pe anul 2021 

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban S.R.L., pe anul 2021 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de 
stimulent educaţional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum şi a 
modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate 

15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova şi aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 
speciale de salubrizare 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume de bani pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor îndrumători, 
cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, în anii școlari 
2019-2020 și 2020-2021, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Municipiului 
Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Craiova la competițiile 
„European Best Destinations 2021” 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției 
Locale a Municipiului Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.221/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal Craiova 
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.166/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administrație ale unor unităţi de 
învăţământ 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dnei. Nicolăiță 
Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, 
situată în muncipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52 B, bl.H9, sc.1, ap.8 

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
sociale 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.10 

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

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

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, 
în vederea achiziţionării a cinci autoturisme 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor 
terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele 
din municipiul Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere 
nr.6898/2011 încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Accesorii 
Subansamble şi Piese Auto S.R.L. 

35. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21 

36. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Bănescu, nr.1C 

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenurile situate în 
municipiul Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi 

38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie 
Oltenia S.A., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Dacia, în vecinătatea de Nord a Staţiei de 
Transformare 110/20/6kV 
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39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei 
Lunca Jiului, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Siretului, nr.39 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu 
Marcu, nr.16 A 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14 

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5 

45. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.34124/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana 

46. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate a monumentului de 
for public „Statuie Carol I”, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Culturii, în domeniului public al municipiului Craiova 

47. Proiect de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor 
bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova 

48. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

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

50. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, modificarea 
Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Județului Dolj 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii, prin 
atribuire directă a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 
staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de 
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delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze 
şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele de 
stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Colegiul „Nicolae Titulescu” 

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” 

56. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii estimate pentru obiectivul de 
investiţii ”Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi 
de învăţământ în Craiova” la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” 

57. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Pinocchio” 

58. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Paradisul Copiilor” 

59. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Castelul Fermecat” 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
„reconsiderare urbanistică în zona str.Trandafirului-str.Merișorului”, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1+M, generat de imobilul situat 
în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.74 A 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.159/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului local 
privind stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor 
construite în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova 

63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova 

64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova 

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

Craiova din data de 27.05.2021, 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  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale municipiului 
Craiova, pe anul 2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
aferente anului 2020 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pentru anul 2021 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2020 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2021 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2020 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL 
Craiova, aferente anului 2020 

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. 
SRL Craiova, pe anul 2021 

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban S.R.L., pe anul 2021 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de 
stimulent educaţional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum şi a 
modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate 

15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova şi aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 
speciale de salubrizare 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume de bani pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor îndrumători, 
cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, în anii școlari 
2019-2020 și 2020-2021, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Municipiului 
Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Craiova la competițiile 
„European Best Destinations 2021” 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției 
Locale a Municipiului Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.221/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal Craiova 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.166/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administrație ale unor unităţi de 
învăţământ 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dnei. Nicolăiță 
Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, 
situată în muncipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52 B, bl.H9, sc.1, ap.8 

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
sociale 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.10 

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

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

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 
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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, 
în vederea achiziţionării a cinci autoturisme 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor 
terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele 
din municipiul Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere 
nr.6898/2011 încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Accesorii 
Subansamble şi Piese Auto S.R.L. 

35. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21 

36. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Bănescu, nr.1C 

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenurile situate în 
municipiul Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi 

38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie 
Oltenia S.A., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Dacia, în vecinătatea de Nord a Staţiei de 
Transformare 110/20/6kV 

39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei 
Lunca Jiului, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Siretului, nr.39 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu 
Marcu, nr.16 A 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14 

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor 
medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5 
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45. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.34124/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana 

46. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate a monumentului de 
for public „Statuie Carol I”, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Culturii, în domeniului public al municipiului Craiova 

47. Proiect de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor 
bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova 

48. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

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

50. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, modificarea 
Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Județului Dolj 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii, prin 
atribuire directă a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 
staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze 
şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele de 
stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Colegiul „Nicolae Titulescu” 

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” 

56. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii estimate pentru obiectivul de 
investiţii ”Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi 
de învăţământ în Craiova” la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” 

57. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Pinocchio” 

58. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Paradisul Copiilor” 
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59. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de 
investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități 
de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Castelul Fermecat” 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
„reconsiderare urbanistică în zona str.Trandafirului-str.Merișorului”, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1+M, generat de imobilul situat 
în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.74 A 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.159/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului local 
privind stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor 
construite în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova 

63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova 

64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova 

65. Întrebări și interpelări 
 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale 

municipiului Craiova, pe anul 2020 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru că noi ca şi formaţiune politică, nu am fost în consiliul local decât în ultimele 
două luni ale anului trecut, în mare parte o să ne abţinem la ele.  

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova şi  raportul de 
performanţă, pe anul 2020, prevăzute în anexele nr.1-22 care fac  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

- 5 abţineri ( Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu, 
Săuleanu Lucian) 

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-233.599,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

182.155,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 51.444,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-234.405,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 182.162,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 52.243,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.124/2021. 

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

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

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

- 3 abţineri  (Vasile Marian, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu) 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-11.800,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-11.800,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.127/2021. 

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

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

 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.405.690,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.409.005,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.132/2021. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Teodorescu 
Nicu, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Voicinovschi Mădălin) 

- 2 abţineri ( Vasile Marian, Stoian Daniel) 
 

 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
aferente anului 2020 
Dl. Consilier Local Vasile: 

     Am să încerc să fiu scurt. Şi la punctul 5 şi la punctul 6 ni se supun spre aprobare nişte 
situaţii şi un buget al RAADPFL-ului. Noi nu putem gira aceste situaţii financiare de pe 



sed ord. 27.05.2021                                                        13                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

anul 2020, având în vedere pierderea şi risipa , până la urmă, a banului public, pierdere 
de aproape 2 milioane de lei, din care ni se justifică doar o sumă de aproximativ 600 mii 
lei, invocându-se pandemia şi situaţia de la Sala Polivalentă şi Centrul Multifuncţional, 
în schimb, restul nu se justifică. În schimb, ce am putut observa în aceste situaţii 
financiare, sunt sumele enorme pe care craiovenii le plătesc pentru conducerea acestei 
societăţi, pentru acest management defectuos şi risipitor al banului public. Adică avem 
cheltuieli aferente contractului de mandat, a organelor de conducere de 1.372.000 lei pe 
an. Aproape 300 mii euro pentru o conducere incompetentă. 
     Şi profit să vorbesc şi pentru punctul următor unde ni se propune creşterea de la 
1.300.000 lei la 1.400.000 lei a acestor sume. Avem pe anul 2020 bonusuri în valoare de 
3.333.000 lei. Aproape 1 milion de euro bonusuri şi ni se propune creşterea acestora 
pentru anul 2021 în situaţia în care repet, Primăria Craiova este un client bun, un client 
plătitor al acestei societăţi, societate ce nu reuşeşte să se reformeze şi să genereze profit. 
Nu lucrează pentru terţi, nu dezvoltă pepinieră, nu intră în piaţa liberă având  nou house 
şi tot ceea ce trebuie ca să fie o societate performantă care să ne aducă bani, nouă, 
craiovenilor, nu să ne scoată din buzunare. Aş întreba, pentru că nu sunt defalcate în acest 
proiect, care sunt salariile directorilor de la RAADPFL? Să afle şi craiovenii, să ştim cu 
toţii câte sute de milioane se încasează de către directorii unor societăţi falimentare sau 
cu pierderi. Şi să mi se răspundă şi ce s-a întâmplat în instanţă vizavi de raportul ANAF 
şi de sumele pe care trebuie sau nu să le dea înapoi RAADPFL-ul, practic craiovenii? 
Aştept aceste răspunsuri ca să lămurim o dată pentru totdeauna să ştie orice craiovean 
pentru că aceste societăţi sunt ale craiovenilor care ne-au trimis pe noi să le gestionăm. 
Iar noi trebuie să fim foarte atenţi cu banii lro şi vreau să mi se spună salariile şi ce s-a 
întâmplat cu acel control ANAF şi a sumelor respective. Solicit răspuns. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Legat de punctele acestea 5 şi 6, aveam şi eu de făcut câteva observaţii. Eu am analizat 
un pic mai bine din punct de vedere financiar situaţia şi, într-adevăr, în 2020, în contextul 
pandemic, Sala Polivalentă şi Centrul Multifuncţional au înregistrat o pierdere de 
aproximativ 2 milioane de lei, dar asta nu înseamnă că doar în 2020 s-a întâmplat. Şi în 
2019, uitându-mă un pic în trecut. Din păcate, aceste instituţii nu se pot autofinanţa 
întrucât şi în 2019 au înregistrat o pierdere cumulată, Sala Polivalentă plus Centrul 
Multifuncţional, de  aproximativ 1 milion RON. Deci aici, clar trebuie găsite soluţii de 
optimizare, astfel încât aceste societăţi să se poată autofinanţa. În altă ordine de idei, 
voiam să-l întreb pe dl. Director Cercel, nu ştiu dacă este cu noi aici, de ce nu a luat măsuri 
în anul 2020 privind trimiterea angajaţilor Sălii Polivalente şi Centrului Multifuncţional 
pentru că nu s-au putut organiza evenimente cu spectatori, activităţi de marketing, astfel 
încât aveau cadrul legal la dispoziţie să îi poată introduce în şomaj tehnic şi astfel, nu se 
mai înregistra această pierdere pe care o vom plăti noi toţi, cetăţenii municipiului Craiova. 
Mulţumesc frumos! 
     D-na Viceprimar Filip: 
     Colegii noştri care sunt de mult în consiliul local şi nu cunosc toate activităţile regiei. 
Regia autonomă nu este societate comercială, ci o regie care administrează numai tot ce 
deţine Primăria Craiova. Activităţile închise pe timpul pandemiei nu au fost decât Sala 
Polivalentă şi Centrul Multifuncţional, au fost şi întreţinerea locurilor de joacă. Ele au 
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fost închise prin ordonanţă privind starea de alertă. Nu numai că nu au fost folosite de 
copii, dar nici nu era justificat să plăteşti întreţinerea lor. De aici vine o pierdere pe 
mobilier urban , o secţie care nu a fost niciodată în pierdere. Neavând efectiv ce repara, 
nu aveai justificare să intri în locurile de joacă. RAADPFL gestionează şi toate bazele 
sportive ale Primăriei Craiova de unde pe perioada de vară veneau încasări foarte mari. 
Vorbesc de terenurile de sport din Parcul Tineretului unde se încasau destule sume. A fost 
oprită toată activitatea de agrement şi vorbim şi de bărcile din parc unde profitul regiei 
era, în general de 1 miliard pe an. Întreţinere foişoare. Deci repet, tot ce ţinea de mobilier 
urban a fost închis. Să ştiţi că la Sala Polivalentă salariaţii au intrat o lună şi jumătate în 
şomaj tehnic , dar, după cum ştiţi, Sala Polivalentă este administrată de RAADPFL şi 
folosită de SCM Craiova. Antrenamentele nu au fost stopate niciodată, echipele clubului 
primăriei şi-au desfăşurat activitatea continuu, iar meciurile au fost fără spectatori, de 
unde veneau şi aceste încasări din bilete. Nu foarte mari. Cele mai multe încasări erau din 
spectacole, care, din nou, au fost suspendate. Este o regie care este gestionată pe secţii, 
iar având atâtea direcţii în subordinea ei, acum a dispărut din grilă un post de director 
deoarece s-a terminat proiectul european unde prevedea un director la centrul 
Multifuncţional şi au scăzut aceste sume. Salariile directorilor nu sunt stabilite de 
Primărie sau de Consiliul Local. Aşa cum de multe ori cereţi, a trecut pe ordonanţa 
corporatistă sunt stabilite de o firmă specializată de recrutare pe Ordonanţa 109 astfel 
încât nu a votat cineva un salariu al lor ci a fost stabilit de o firmă specializată. Maximul 
ar fi şase salarii medii pe ramură. RAADPFL este încadrat în ramura de creştere plante şi 
agricultură şi este stabilit dat fiind faptul că , nu este doar o instituţie care conduce zonele 
verzi, ci are foarte multe, eu am trecut printr-o selecţie de acest gen şi se iau în comparaţie 
alte unităţi similare din ţară şi ni s-a spus că nu există o unitate atât de extinsă ca arie de 
acoperire,  în alte localităţi fiind patru sau cinci societăţi cu cinci directori generali , cu 
cinci directori tehnici, directori economici. Aici sunt toate comasate în această regie. Dacă 
le permitea legea, vă spun că cei de pe Ordonanţa 109 mi-au spus că le-ar fi dat mult mai 
mult, dar ramura în care sunt încadraţi directorii, este pe agricultură, şase salarii medii pe 
ramură. Nu ştiu acum suma, pe vremea mea erau şase salrii, luam 9 mii de lei în mână. 
Aşa este şi acum.  
     Ordonanţa corporatistă prevede ca dacă se îndeplinesc indicii din variabilă, să 
primească între 1 şi 6 salarii. Anul acesta, fiind regia pe pierdere, nu au dreptul. Dacă şi-
ar fi îndeplinit indicatorii, repet, nu este de vină directorul în această situaţie, că nu s-au 
îndeplinit indicatorii, însă legea spune că nu va lua aceste salarii , indicatorul variabil din 
contractul de mandat, stabilit pe Ordonanţa 109, nu de noi, nu de dvs., de nimeni.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Să ştiţi că bateţi la porţi deschise, dl. Vasile. Eu spun de ani de zile că nu este în regulă 
această Ordonanţă 109. Din păcate, nici în momentul în care am fost în Parlamentul 
României, din cauza opoziţiei Comisiei Europene ş.a.m.d., nu ne-au lăsat să anulăm 
această Ordonanţă 109. Nu este normal ca o regie sau o societate comercială cu capital 
de stat până la urmă, care aparţine municipalităţii, să beneficieze de alte drepturi salariale 
decât cele stabilite de consiliul local. Din păcate, aşa este legea. Şi dacă ne unim cu toţii, 
poate reuşim până la urmă să înţeleagă cineva că trebuie modificată. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
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    O intervenţie scurtă aveam pe această problemă legată de respectivul litigiu, pentru că 
l-am avut în vizor, în sensul că de-a lungul timpului am urmărit cu interes juridic. Şi, mai 
mult, voiam să aduc nişte clarificări în situaţia aceasta pentru a înţelege foarte bine ce s-
a întâmplat acolo. În primul rând, că nu sunt nişte sume de bani care să fie pierdute de 
craioveni, pentru că relaţia era între RAADPFL şi Primărie. Organul de control a dispus 
restituirea sumei respective către primărie, ceea ce s-a şi făcut, din câte am observat, din 
actele respective. Problema de fond, la fel, nu este o culpă şi îmi permit să spun lucrul 
acesta pentru că eu am văzut şi hotărârile la vremea respectivă şi acolo era problema unor 
normative greşite, adică modul în care se calcula factura respectivă de la RAADPFL 
pentru serviciile prestate şi încărcate, evident, conform contractului de gestiune directă 
către primărie. Erau două moduri de calcul diferite, s-a mers pe Codul Muncii, pe art. 
129, 130 care prevede clar cum se calculează norma de muncă. Din păcate, instanţa şi 
motivarea a fost în sensul că ar fi trebuit să aibă relevanţă contractul respectiv şi aşa apar 
nişte diferenţe. Diferenţele se justifică şi din perspectiva normativelor. Nu mai ţin minte 
exact, dar ştiu că sunt nişte normative din anii 1970 – 1980 care nu mai corespund. Asta 
a fost justificarea, repet, eu am urmărit acest litigiu, acest proces, tocmai  pentru a observa 
dacă, într-adevăr, a fost o culpă a administraţiei, o culpă a RAADPFL-ului. Repet, pur şi 
simplu au fost nişte chestiuni inerente care înţeleg că s-au rezolvat. Banii nu s-au pierdut, 
banii s-au recuperat şi s-a continuat activitatea. 
     Dl. Preşedinte: 
     Aş vrea să fac şi eu o precizare. Pentru că am văzut în alte şedinţe ale consiliului unii 
colegi au fost interesaţi de salariul anumitor  directori sau al unor funcţionari publici. 
Vreau să vă spun că salariul nu face obiectul unor informaţii de interes public. Există 
decizii în acest sens. Unitatea are obligaţia să spună anvelopa salarială cât este, dar nu 
salariul pentru fiecare persoană în parte, indiferent de funcţie. Dacă cineva vrea să ştie ce 
venituri are persoana respectivă şi persoana respectivă este un funcţionar public  şi este 
obligat să-şi spună veniturile în declaraţia de avere pe care o dă, merge la declaraţia de 
avere care este publică şi vede veniturile pe care le are din salarii, din chirii, ş.a.m.d. Nu 
mă refer la problema ridicată de dl. Marian Vasile, dar am vrut să lămuresc, pentru că şi 
anterior şi în alte şedinţe de consiliu, s-a solicitat acest lucru şi am vrut să fac o precizare 
în acest sens.  
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aferente  anului 2020: bilanţ, cont 
de profit şi pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note 
explicative la situațiile financiare, situaţia fluxurilor de numerar, situația 
modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului 
independent, prevăzute în anexa (pag.1-80) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă  de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
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- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian) 
 
 
6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2021 

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

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 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 Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2020 
Dl. Consilier Local Sas: 
La aceste două puncte, vorbesc pentru punctul 7 şi pentru punctul 8, voi vota împotrivă 

pentru faptul că prin managementul defectuos de la această societate din ultimii ani, s-a 
pierdut Serviciul de Colectare şi Transport al deşeurilor  din municipiul Craiova. Uitându-
ne pe cifrele proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021, observăm o scădere a acestui buget cu peste 30%. Dacă ne uităm şi pe 
estimarea din anul 2020, vedem o scădere cu peste 50% a bugetului, datorită pierderii 
acestor servicii, servicii care vor fi efectuate în continuare de o firmă privată, împreună 
cu Salubritate Bucureşti. Deci acest fapt s-a datorat managementului defectuos de la 
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această societate. În afară de acest lucru, şi mă refer mai ales la punctul 8, vedem că 
bugetul de investiţii al acestei societăţi pe anul 2021 este de doar 1,8 milioane lei, adică 
4% din bugetul redus al Salubrităţii.  Este total anormal, curăţenia într-un oraş este foarte 
importantă şi vedem cu ce probleme ne confruntăm. În acest moment, Craiova este un 
oraş neîngrijit, cu străzi murdare. Cred că ar fi trebuit ca dl. Director să vină în faţa 
Consiliului Local cu o listă mult mai mare de investiţii, tocmai pentru a avea un oraş mai 
curat, un oraş mai verde. În afară de acest lucru, datorită managementului defectuos, nişte 
sute de persoane şi-au pierdut locurile de muncă, vreo 300 de persoane. Aş vrea fie în 
această şedinţă, fie până în şedinţa următoare , o situaţie detaliată cu fiecare angajat în 
parte, dacă a fost sau nu preluat, atât de societatea comercială care transportă gunoiul, cât 
şi de ADI EcoDolj, aşa cum ne-a promis d-na Primar în şedinţele anterioare. Vă 
mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
O scurtă completare la ceea ce a spus dl. Teodor Sas. Noi nu putem gira aprobarea 

situaţiilor financiare pe anul 2020, având în vedere că la 01.01.2020 total creanţe aveau 
11.559.000 lei, iar la 31.12.2020  au crescut cu 3 milioane de lei. Avem la documentaţie 
un raport de audit în care scrie foarte mare şi negru pe alb „risc ridicat în a nu recupera 
aproape un milion de euro, 388 mii de lei”. Păi, în tot anul 2020, pe lângă faptul că au 
crescut aceste creanţe, avem 3.888.000 lei neîncasaţi la termen. Păi noi, practic, putem să 
pierdem 1 milion de euro şi vreţi să girăm acest lucru. Despre salariile managementului, 
am înţeles că trebuie să ne ducem la declaraţiile  de avere, asta ca să ştie toţi cetăţenii, 
deci trebuie să mergem la declaraţiile de avere ale tuturor directorilor membri PSD din 
subordinea Primăriei Craiova.  Deci nu putem vota acest lucru. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Stimaţi colegi, nu s-a pierdut serviciul de colectare pentru că a vrut cineva de la 

Salubritate sau pentru că am vrut noi. Aşa cum ştiţi, toate municipalităţile care au aplicat 
pe fonduri europene pentru masterplan de deşeuri şi s-au făcut investiţii, au trebuit să 
renunţe la asemenea serviciu, pentru că trebuia să existe o firmă care să câştige prin 
licitaţie publică, serviciul de colectare a deşeurilor. Eu v-am pus la dispoziţie şi văd că de 
fiecare dată revenim la aceeaşi discuţie, v-am pus la dispoziţie acum câteva luni toate 
solicitările pe care le-au făcut cei de la SC Salubritate, la vremea respectivă către toate 
firmele din România, să se asocieze, în vederea prezentării la licitaţie împreună. Nicio 
firmă nu a dat curs acestei solicitări. S.C. Salubritate nu se putea prezenta singură la 
licitaţia publică pentru că nu-i permitea cifra de afaceri. Deci este un subiect pe care cred 
că l-am închis. Dacă vreţi încă o dată să vă punem la dispoziţie toate aceste documente, 
n-am nimic împotrivă, îl rog pe dl. Director să le mai aducem încă o dată şi încă o dată, 
şi încă o dată,  până când se înţelege că nu a fost o culpă a cuiva, ci că acesta este mersul 
în toată Uniunea Europeană. Totul se face cu firme private, nu mai rămâne în sarcina 
municipalităţilor.  

Vizavi de situaţia angajaţilor, am pus la dispoziţie lista cu nume şi prenume pentru 
fiecare persoană în parte care nu a vrut să treacă la noul operator . Noul operator nu numai 
că a anunţat că preia absolut toate persoanele care erau în acest serviciu de colectare a 
deşeurilor,  dar a anunţat şi că vrea să facă în plus recurtări de personal. Au fost persoane 
din S.C. Salubritate care nu au vrut să meargă la o firmă privată şi am avut în faţă acea 
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listă pe care iarăşi îl rog pe dl. Director să ne-o pună încă o dată la dispoziţie pentru a o 
pune la dispoziţia consilierilor,  unde de la „mă dor şalele şi nu pot să mai lucrez” până 
la „nu vreau să operez cu tableta pentru că nu vreau să învăţ să lucrez pe calculator” sau 
chestiuni de genul acesta, am văzut toate motivele posibile şi imposibile. În această 
perioadă, la ADI EcoDolj s-a făcut iarăşi recrutare de personal. Recrutarea s-a făcut din 
rândul celor care erau înainte în Corp Control, tocmai pentru că în perioada următoare, 
noi vom avea nevoie de acest serviciu de Corp Control. Să ştiţi că amenzile care vor veni 
pe municipalitate, nu pe cetăţeni, vor fi extraordinar de mari, exorbitante chiar sumele 
dacă nu vom colecta selectiv. Ori vedem deja ce se întâmplă în oraş. Nu sunt străzile 
murdare sau zonele de periferie murdare pentru că municipalitatea ar vrea să fie aşa sau 
nu face toate demersurile să fie curate. Vă reamintesc că de la începutul anului, s-au strâns 
peste 600 de tone de deşeuri din zonele de periferie pe care aceşti angajaţi de la salubritate 
s-au dus şi le-au strâns în fiecare dimineaţă din zonele respective. Ce să vă spun? Din 
cauza faptului că nu avem încă camere de luat vederi şi lucrăm acum ca pe fonduri 
europene, să acoperim, cu camere de luat vederi zonele de periferie, în două săptămâni 
poate că se întâmpla acelaşi lucru. Asta s-a întâmplat, şi aici aş reveni şi la riscul de 
recuperare creanţe, s-a întâmplat şi din cauza faptului că foarte mulţi cetăţeni din 
municipiul Craiova nu au avut până acum contract cu S.C.Salubritate. Lucru care nu se 
mai poate întâmpla pentru că noi am reglat chestiunea asta în condiţiile în care toţi 
cetăţenii vor plăti o taxă. Deci, de acum încolo, este cu totul altceva, toată lumea va trebui 
să plătească această taxă de salubritate şi atunci nu vor mai exista creanţe.  

Aţi mai vorbit aici despre lista de investiţii pe care ar trebui să o facă S.C. Salubritate. 
Stimaţi colegi, lista de investiţii se aprobă în Consiliul Local, prin bugetul localităţii, prin 
bugetul Craiovei , plus prin bugetele care se aprobă special pentru Salubritate. Deci asta 
nu trebuie să reproşăm conducerii, asta trebuie să ne uităm noi cu mai mare atenţie peste 
ea. Mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente  
anului 2020: bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situația activelor 
imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 18, situaţia fluxurilor 
de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, 
raportul auditorului independent, prevăzute în anexa (pag.1-67) care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Dimian Diana Mihaela, 
să voteze situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, 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 Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

- 5 abţineri ( Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu, 
Săuleanu Lucian) 

 
 
8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 

anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana 

Mihaela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 
anul 2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. 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 Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe 

şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2020 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Aceleaşi discuţii referitoare la managementul instituţiilor subordonate. La fel, am 

văzut cum au crescut creanţele de la 01.01.2020,  până la 31.12.2020, de la 215 mii, la 
380 de mii, deşi în raportul de audit se vorbeşte despre cifre, 700 mii. La fel, nu putem 
gira aceste creanţe nerecuperate, aceste situaţii financiare pe anul 2020, la fel trimitem 
cetăţenii către declaraţiile de avere pentru a vedea salariile acestor manageri din 
subordinea primăriei.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Eu, legat de acest punct de pe ordinea de zi, voiam, tot aşa, să menţionez faptul că 
personal, ca şi cetăţean, sunt extrem de nemulţumit de modul cum arată pieţele din 
municipiul Craiova. Am observat că abia anul acesta au început să mai mişte ceva parcă 
din investiţii. În schimb, în anii anteriori, deşi au avut posibilitatea să aplice pe diverse 
axe de fonduri europene, prin care să modernizeze, să dea o altă imagine acestor pieţe, nu 
s-a întâmplat nimic şi aici este tot treabă de management şi o să-l rog pe dl. Director să 
fie mult mai atent şi să fie mult mai implicat pe viitor, astfel încât să putem să schimbăm 
cu adevărat imaginea acestor obiective din municipiul Craiova. Aşa cum spuneam şi la 
începtul şedinţei, având în vedere că noi nu am făcut parte din consiliul local decât în 
ultimele două luni ale anului 2020, ne vom abţine la acest punct, pentru că aşa ni se pare 
nouă obiectiv, însă dacă ar fi să votăm  pentru sau împotrivă, cu siguranţă ar fi împotriva 
a ceea ce s-a întâmplat în anul 2020, pentru că nu s-a întâmplat, de fapt, nimic. Vă 
mulţumesc frumos! 

 Dl. Director Mărăcine: 
Legat de creşterea creanţelor S.C. Pieţe şi Târguri, pot să vă spun că acest lucru se 

datorează a două aspecte. În primul şi în primul rând, faptul că în anul 2020 au survenit 
foarte multe concedii medicale, comparativ cu anii anteriori, iar CAS nu a decontat 
întreaga sumă datorată pentru 2020, pe de o parte. Pe de altă parte, S.C. Pieţe şi Târguri 
a venit cu un sprijin financiar către societăţile afectate de pandemie în anul 2020 şi am 
eşalonat facturile societăţilor afectate, astfel încât la 31.12.2020  nu toate sumele datorate 
prin facturi, au fost încasate. De aici reiese creşterea creanţelor S.C. Pieţe şi Târguri pe 
anul 2020. Am făcut o adresă CAS-ului în acest sens în a ne recupera banii datoraţi şi ni 
s-a răspuns că în funcţie de bugetul alocat de către Guvern, ne vor restitui şi dumnealor 
nouă banii.  

Legat de observaţia d-lui consilier Drăgoescu privind fondurile europene, am 
menţionat şi în şedinţa de consiliu, în şedinţa trecută că pentru Pieţe şi Târguri nu au 
existat axe de finanţare pentru absolut nimic. Acest lucru l-am verificat împreună şi cu 
colegii din Direcţia de Fonduri Europene din Cadrul primăriei şi la ADR. Dacă dumnealui 
cunoaşte vreo axă pe care, din greşeală, noi nu am văzut-o sau nu am accesat-o, cu drag 
o să apelez la Domnia Sa după şedinţa de consiliu local să vedem ca pe viitor să nu mai 
avem astfel de scăpări. Vă mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
aferente  anului 2020: bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situația 
activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10, situaţia 
fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul 
administratorului, raportul auditorului independent, prevăzute în anexa (pag.1-66) 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze 
situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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 

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

- 5 abţineri ( Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu, 
Săuleanu Lucian) 

 
 
10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. 

SRL Craiova, aferente anului 2020 
Dl. Consilier Local Sas: 

     Voi fi foarte scurt, de asemenea pentru punctele 10 şi 11 şi am o întrebare către 
conducerea societăţii. Observ din bugetul pe anul 2020 că  ponderea subvenţiilor a fost 
de 55 milioane lei, din totalul  de 72 milioane lei, cât a fost bugetul. Anul acesta, observăm 
o scădere de la 55 milioane, la 38 milioane şi o scădere semnificativă a subvenţiilor. Cum 
justifică această scădere, dacă poate să ne răspundă cineva. Vă mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
     În legătură cu investiţiile la RAT, aproape din primele şedinţe de consiliu local, am 
făcut câteva solicitări. Noi avem o problemă foarte mare cu staţiile de autobuz din 
Craiova. Sunt nesemnalizate, nemarcate, nu există coşuri de gunoi, nu există refugii, nu 
există o bancă unde să stea călătorii. Nu mai vorbesc de faptul că ar trebui să existe un 
afişaj care să spună ce autobuze circulă, la ce ore şi unde merg acele autobuze. Deci facem 
investiţii şi achiziţionăm autobuze electrice de ultimă generaţie, dar noi cu infrastructura   
stăm foarte foarte rău şi ar trebui să facem foarte multe investiţii aici. De şase luni aproape 
am solicitat să se întâmple ceva în acest sens, nu s-a întâmplat. Am înţeles că există 
proiecte, dar care rămân blocate că ar trebui să ne mişcăm mult mai bine pe partea asta, 
nu mai vorbesc de investiţiile care s-au făcut în staţiile de tramvai pentru acele afişaje 
electronice care, în momentul de faţă, nu funcţionează.  Cred că este cazul să facem ceva 
pentru craioveni şi să se vadă clar că investim. O să refacem Calea Bucureşti unde avem 
foarte multe staţii de transport în comun care vor rămâne aşa cum sunt acum. Este păcat. 
Mulţumesc frumos! 
     Dl. Director Tănăsescu: 
     Aş începe prin a vă reaminti că o mare parte din staţiile de aşteptare din municipiul 
Craiova au fost modernizate cu staţii, inclusiv cele de tramvai, şi inclusiv cele de transport 
auto şi pe lista de investiţii avem prevăzute un alt număr de staţii de îmbarcare debarcare 
pentru locuitorii din municipiul Craiova.  
     Referitor la modernizarea staţiilor, să ştiţi că suntem în faza în care ne pregătim pentru 
a accesa pe fonduri europene modernizarea tuturor staţiilor din municipiul Craiova, pe 
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fonduri europene. În municipiul Craiova, sunt 262 de staţii şi încercăm să le modernizăm 
pe toate, pe fonduri europene, cu panouri de informare, cu tot ce este necesar. Pe partea 
de buget, o să o rog pe d-na directoare să răspundă la întrebarea d-lui consilier. 
     D-na Director economic la RAT SRL, Grădinaru Daniela: 
     Am considerat în anul 2021 că venituri proprii vor creşte, vor da drumul la activitate, 
s-a majorat tariful pe abonament, sperăm ca veniturile proprii să crească şi subvenţia 
primită de la primărie să fie în cuantum mai mic. Kilometrii sunt aceiaşi. În anul 2020, an 
de pandemie au existat impuse de către situaţiile de urgenţă, restricţii referitoare la 
numărul de pasageri din autobuz, kilometrii au fost efectuaţi, au fost facturaţi de către 
primărie, iar acum sperăm ca veniturile proprii să crească şi subvenţia să se diminueze, 
ele rămânând ca şi venituri totale constante pe parcursul unui an, încasându-se aceeaşi 
sumă.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dacă îmi permiteţi o scurtă replică şi mie pentru dl. Teodorescu. Să ştiţi că staţiile sunt 
în continuă schimbare. Nu ştiu dacă aţi urmărit, dar s-au modernizat deja câteva, de la 
începutul anului. Inclusiv cele de pe Calea Bucureşti se vor moderniza şi aici, graţie 
amendamentului pe care grupul dvs. USR-PLUS l-a depus la bugetul Craiovei ca să se 
monteze băncuţe smart. Deci, anul acesta vor fi investiţii masive în această zonă şi 
aşteptăm, bineînţeles, ghidurile de finanţare pe fonduri europene pentru toate celelalte 
lucruri pe care le-aţi solicitat şi pe care le vrem şi noi şi anume, omul când se aşează în 
staţie, să ştie exact când vine autobuzul, să fie panouri de informare electronice şi toate 
lucrurile acestea. Mulţumesc!  
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Cu privire la aceste două puncte 10 şi 11, pot fi tratate împreună. La punctul 10 mă 
interesa în ce măsură s-a depus raportul de fostul administrator. Îmi aduc aminte că în 
şedinţa din 10 decembrie, am fost cu toţii  de acord să luăm act de încetare şi era normal 
să luăm la vremea respectivă, dar cu rugămintea făcută la momentul acela de declaraţie 
publică, că se va depune un astfel de raport. Mă interesează dacă s-a făcut şi să fie 
comunicat consilierilor.  

     Cu privire la 2021 la aceste investiţii, totuşi, aş fi vrut din partea d-lui director pe 
care eu l-aş ruga să vină în faţă şi cred că toţi directorii, în semn de respect pentru dânşii 
în primul rând, nu ar trebui să stea în spate, ci ar trebui să vină în faţă pentru a putea să  
discutăm şi noi cu dânşii. Fiind în spate, ideea este că nu putem să dialogăm. 

     Prima problemă legată de transport, în ciuda, să spunem, a investiţiilor care sunt 
prognozate pe 2021, trebuie să recunoaştem că reprezintă o carenţă, de ani şi ani de zile. 
Nu cred că are rost să stăm acum să vedem cine este de vină, mai important este să vedem 
ce se propune şi ce se poate face, condiţie în care, aş fi vrut să-mi dezvolte dl. Director, 
raportat la proiectul punctului 11, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2021, a făcut o 
afirmaţie legată de fonduri europene, dar nu ne-a spus exact. Am urmărit presa locală 
legat de licitaţiile care sunt în curs de desfăşurare cu privire la achiziţionarea unor 
autobuze. Am văzut nişte discuţii că ba ar fi din China, ba sunt prototipuri, ba sunt din 
Turcia, nu ştiu, însă cred eu că, fiind şedinţă publică, dânsul ar putea să ne dea în acest 
context câteva explicaţii. Eu unul solicit să ne spună exact cam cum se va transforma, 
pentru că şi la numirea dânsului acesta a fost aspectul important, anume vechimea în regie 
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şi experienţa dânsului, să ne spună şi nouă, să ne zugrăvească, şi d-na Director economic 
pe partea economică, la ce să ne aşteptăm pentru 2021. Adică este foarte important să văd 
o asumare, adică să nu ne trezim peste un an de zile. Înţeleg că se fac mai multe investiţii 
şi este bine, urmează şi ghidurile. Să sperăm că peste un an de zile avem modificări 
substanţiale şi cred eu că, repet, acest domeniu al transportului local, merită o atenţie şi o 
comunicare mai bună către cetăţeni.  

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     O să vă rog să votaţi la punctul 10 care are ca obiect situaţiile financiare  2020, după 
care la punctul 11. 

 Dl. Preşedinte: 
    Am o rugăminte către colegi să se înscrie la cuvânt, după care d-na primar şi directorii 
să ia cuvântul să poată răspunde tuturor întrebărilor puse de colegi.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Nu am lămurit cu subvenţiile. Adică anul trecut în pandemie, au fost mai multe 
solicitări de subvenţii decât anul acesta?  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Da. Vă spun de ce, dacă îmi permiteţi, pentru că anul trecut prin ordonanţele militare 
care s-au dat, nu aveau voie să meargă decât la capacitate de 50% . Asta însemna că au 
trebuit să suplimenteze numărul de autobuze pe rutele respective, astfel încât populaţia să 
nu fie afectată. Bineînţeles că dacă ne uităm din punct de vedere economic , activitatea 
aceasta trebuia să fie subvenţionată de primărie, pentru că altfel, regia ar fi intrat în 
faliment. Dar au fost nişte prevederi legale, pe care nu am putut să le eludăm sub nicio 
formă. În ceea ce priveşte anul acesta, ordonanţele militare nu au mai existat ca să pună 
tot felul de condiţii în asigurarea transportului local. S-a majorat şi tariful, preţul la 
biletele de autobuz, deci este logic că subvenţia primăriei ar trebui să scadă, dar bănuiesc 
că asta ar trebui să fie totuşi o veste bună, nu o veste proastă pentru municipalitate. 
     În ceea ce priveşte faptul că directorii satu în spate, din păcate suntem în continuare în 
stare de alertă, trebuie să asigurăm condiţiile. Aceasta a fost sala pe care am reuşit să o 
alegem până la urmă, pentru că respectă condiţiile minime. Nu este vorba de nicio sfidare 
din partea d-lor directori de la regii, dimpotrivă. 
    Iar ceea ce ne propunem să facem pe fonduri europene, puteţi oricând să veniţi la 
Primăria Municipiului Craiova. Există o direcţie care se ocupă. Preluăm idei de la oricine, 
mai ales pe parte de digitalizare, cine vrea să vină cu idei, ce ar trebui îmbunătăţit şi aici 
ar trebui inclusiv staţiile de autobuz. Dl.  Teodorescu a venit, într-adevăr cu nişte idei care 
au fost preluate, însă, din păcate, încă aşteptăm ghidurile. Ni s-a spus că în luna iunie, 
acum ni se dă un termen, că în luna august sau septembrie ar fi aprobate, deci anul acesta 
este clar că este compromis din punct de vedere al absorbţiei de fonduri europene, dar să 
sperăm că anul viitor, putem să vorbim despre fonduri. Până vor apărea însă ghidurile, să 
ştiţi că, noi lucrăm la studiile de prefezabilitate, la proiectele pe care le avem în plan, 
urmând ca să facem micile ajustări, în momentul în care apar ghidurile. Deci sunteţi 
oricând invitaţi cu orice fel de idei aveţi, orice consilier, pentru accesarea de fonduri 
europene. Vă mulţumesc! 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
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Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale R.A.T. SRL, aferente  anului 2020: bilanţ, 
cont de profit şi pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note 
explicative la situațiile financiare, situaţia fluxurilor de numerar (cash flow), 
situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul 
auditorului independent, prevăzute în anexa (pag.1-64) care face  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova- dl.Dan Zorilă, să voteze 
situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
R.A.T. SRL. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL şi dl. 
Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 
11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2021, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2021. 

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

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

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

-  13 abţineri  (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, 
Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 
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12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Termo Urban S.R.L., pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
M-am uitat cu atenţie pe acest buget pentru noua societate Termo Urban, pentru anul 

2021 însă, din păcate, văd că perpetuăm ceea ce s-a întâmplat şi cu vechea societate şi 
cunoaştem cu toţii deznodământul nefericit al acesteia. Ce voiam eu să sugerez la acest 
punct de pe ordinea de zi, să facem un amendament prin care să prindem o sumă de 
investiţii, de aproximativ 2 milioane de lei şi o să vă şi spun imediat de ce. Din 
informaţiile pe care le am şi din cercetările pe care le-am făcut, pentru a automatiza un 
punct termic, cheltuiala necesară este undeva la 30-35 mii lei. Practic, s-au automatizat 
undeva la 20 PT-uri, mai sunt undeva la 90. Practic suma asta de 2 milioane de lei ar fi 
suficientă astfel încât să putem automatiza toate punctele termice astfel încât să nu mai 
fie nevoie să se intervină manual. Lucrul ăsta ar avea un impact pozitiv şi asupra 
cheltuielilor companiei în viitor. Investiţia putem să ne gândim dacă nu putem să o facem 
toată anul acesta, deşi, ca durată de implementare, este destul de redusă, de câteva luni, 
2-3 luni s-ar putea face toate aceste aspecte, putem să alocăm jumătate din bani anul 
acesta, jumătate din bani anul viitor, dar impactul asupra bugetului societăţii, va fi unul 
pozitiv, v-am spus, pentru că practic, munca ar fi înlocuită şi toate aceste puncte termice 
vor putea fi controlate şi operate de la distanţă, nefiind nevoie de operator, acolo, fizic. 
Vă mulţumesc frumos! 

 Dl. Consilier Local Teodorescu: 
 În legătură cu Termo Urban, la şedinţa extraordinară când am votat preluarea 

serviciului de termoficare în Craiova de către Termo Urban, am ridicat două aspecte: unul 
în ceea ce priveşte contractul direct cu fiecare cetăţean şi ştiu că atunci se spunea că va 
exista o astfel de situaţie, în care Termo Urban va face cu fiecare persoană în parte, nu 
neapărat un contract, ci o formă de asociere de acest tip şi nu ştiu ce s-a mai întâmplat, 
dacă se merge înainte. Cel puţin, la asociaţia mea de proprietari unde locuiesc, nu s-a pus 
niciodată în discuţie acest lucru, trebuia să ştiu dacă se merge înainte cu acest demers, şi 
al doilea lucru pe care l-am ridicat, tot în aceeaşi şedinţă, este situaţia cu acele blocuri sau 
acele asociaţii care au un număr foarte foarte mic de persoane care sunt racordate la 
sistemul centralizat de termoficare şi care produc pierderi pentru că societatea trebuie să 
ducă agentul termic într-un loc pentru două persoane. Mulţumesc frumos! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Răspund eu, deşi nu mai este în atribuţiile mele societatea respectivă, este în atribuţiile 

viceprimarului, d-na Rela Filip, dar profit de ocazie ca să vă fac şi eu o scurtă informare. 
Să ştiţi că săptămâna trecută, am avut două vizite foarte importante la Primăria 

Craiova. Este vorba de toată comisia de industrii din cadrul Camerei Deputaţilor şi, de 
asemenea, de conducerea ANRE la nivel de preşedinte şi vicepreşedinte. Discuţiile pe 
care le-am făcut cu cele două entităţi, s-au axat în special pe modificarea legislaţiei. 
Pentru că, să ştiţi, n-o să fie numai situaţia noastră, este situaţia pentru toată ţara. Dacă nu 
se operează câteva modificări legislative, şi noua societate va avea probleme, în sensul că 
pe Legea  asociaţiilor de proprietari, când se afişează lista de întreţinere, trebuie să li se 
permită persoanelor respective, ca în termen de 30 de zile, să-şi achite factura. Ori ceea 
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ce a dorit să semneze Complexul Energetic cu noua entitate, Termo Urban, a fost ca după 
15 zile deja să curgă penalităţile, adică după 15 zile de când ei au emis factura, CEO, 
automat, dacă nu s-au achitat facturile de către cetăţeni, încep să curgă penalităţile. Noi 
am spus că o asemenea situaţie este imposibilă pentru că, să spunem, cei de la CEO astăzi 
fac factura pentru Craiova, o trimit la Termo Urban, Termo Urban trebuie să aibă măcar 
o săptămână la dispoziţie ca să defalce pe asociaţiile de proprietari, asociaţiile de 
proprietari trebuie să mai aibă şi ei măcar o săptămână la dispoziţie ca să defalce pe fiecare 
apartament în parte, după care, conform Legii asociaţiilor de proprietari, trebuie să dureze 
30 de zile până în momentul în care cetăţenii să-şi achite factura. Ori dacă penalităţile 
încep să curgă după a 15-a zi, vă daţi seama că noua societate va intra în faliment imediat. 
De altfel, este soarta pe care o au toate societăţile de distribuţie din toată ţara. Şi le-am 
solicitat, respectuos, şi eu cred că am găsit şi toată înţelegerea necesară la cele două 
entităţi, astfel încât, cât mai repede să opereze această modificare legislativă, pentru a 
putea măcar, pe noua societate, să nu mai avem probleme. Pentru că, dacă nu ştiţi exact 
de ce a intrat în faliment vechea societate, să ştiţi că la un moment dat, noi plăteam 
facturile cu trei luni în avans. Problema, însă, care ne omora, era a penalităţilor. Ori, dacă 
nu se reglează această problemă, vom avea aceeaşi situaţie. 

În ceea ce priveşte investiţiile pe punctele termice. Aşa cum ştiţi, în bugetul de anul 
acesta, noi avem un studiu care trebuie să ne spună care este soluţia de încălzire a 
municipiului Craiova, pentru următorii 20 de ani. La studiu deja să ştiţi că am început să 
lucrăm, i-am întrebat şi pe cei de la ANRE cum văd situaţia şi pe cei din Comisia de 
industrii. Le-am explicat că noi suntem în situaţia în care nu putem să ne asumăm nicio 
investiţie cât timp nu ştim ce se întâmplă cu Complexul Energetic Oltenia şi că cineva, 
totuşi, ar trebui să vină şi să ne spună foarte clar, pentru că, în funcţie de asta, ştim şi noi 
dacă mergem mai departe de accesare de fonduri europene pentru schimbarea ţevilor din 
tot oraşul. De asemenea, dacă mergem mai departe cu investiţii pe punctele termice, fiind 
şi un program al Ministerului Dezvoltării în acest sens. Aşteptăm acest studiu. Veştile pe 
care ni le-au dat, aşa cum v-am spus, cele două entităţi, nu sunt îmbucurătoare, ca să 
putem să demarăm studiile respective. 

În ceea ce priveşte contractul cu fiecare cetăţean, să ştiţi că noi am discutat cu 
asociaţiile de proprietari să facă acest lucru. Din păcate, însă, nu se întâmplă şi nu suntem 
la parametrii pe care noi îi aşteptăm.  

În ceea ce priveşte situaţia punctelor termice care sunt pe pierdere, pentru că 90%, şi 
avem cazuri în 1 Mai, de exemplu, peste 90% s-au debranşat, rămânând doar câteva 
persoane, 2-3 pe scara blocului, asta în cazul fericit în care nu este doar una singură, sau 
blocul foarte departe de punctul termic, pentru aceşti proprietari, încă de pe vechea 
societate, s-au emis deja notificări că este foarte posibil ca să fie debranşate apartamentele 
respective, pentru că produc pierdere şi noi nu mai vrem cu noua societate să ajungem în 
aceeaşi situaţie ca şi cu vechea, din nişte cauze care, până la urmă, nu sunt imputabile 
decât legislaţiei aflate în vigoare. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Amendamentul nu întruneşte condiţiile legale pentru a fi supus la vot, având în vedere 

că în momentul în care îl formulaţi, trebuie să vedem la ce capitol se face propunerea, de 
unde se iau acei bani şi unde se duc. Nu este vorba de situaţia prezentată în comisii. Dacă 
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ne-o prezentaţi din timp, probabil că în momentul de faţă puteam să o redactăm, să o 
formulăm. A supune la vot acum un amendament cu 2 milioane fleiără să ştim de unde şi 
cum, este o hotărâre care nu se poate  adopta (ce propunem a modifica faţă de forma 
propusă de executiv). 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Putem supune la vot un amendament cu o sumă etapizată pentru reabilitarea a 10 – 15 

puncte termice. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, dvs. ştiţi foarte bine că sunteţi economist. Când s-a aprobat un buget 

pentru investiţii că noi nu putem să operăm acum la capitole. Avem în luna iunie o 
rectificare bugetară. Eu vă invit să avem discuţie pe acest subiect pe care nu-l dăm deloc 
la o parte pentru că este clar că va trebui să facem investiţii, dar haideţi să-l analizăm cu 
atenţie şi vă promit că găsim o soluţie pentru luna iunie. 

Dl. Preşedinte: 
Eu am o rugăminte. În urmă cu câteva şedinţe, am spus-o şi o reiau acum pentru că 

sunt chestiuni de procedură. Haideţi să facem acel regulament, pentru că ne obligă 
inclusiv Codul administrativ să actualizăm regulamentul Consiliului Local. Haideţi să ne 
întrunim fiecare grup politic cu un reprezentant sau doi şi să definitivăm acest regulament 
şi să reglementăm tot de ce ne lovim noi în fiecare şedinţă. Aveţi experienţă, ştiţi cum se 
pun problemele într-o şedinţă şi haideţi să-l reglementăm pentru că ştiţi şi voi unde-i lege 
nu-i tocmeală. Există un proiect publicat în Monitorul oficial, un regulament cadru şi noi 
urmează să lucrăm pe acel regulament cadru. Adică să completăm ceea ce legea ne 
permite. Unde legea este permisivă şi ne permite să completăm acele dispoziţii. Nu putem 
să trecem ceea ce e împotriva legii. Când doriţi, este voinţa dvs. Se întâlnesc liderii de 
grup politic şi urmează să hotărâm să ne întrunim. Aş ruga-o pe d-na secretar general să 
vină cu acel proiect cadru pe care să lucrăm. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Să ştiţi că faţă de regulament,  Codul are  foarte puţine modificări. Dvs. aveţi de 

nuanţat anumite elemente care apar în momentul în care vreţi să fundamentaţi. Noi am 
aşteptat să stabiliţi dvs. întrucât  este vorba de regulamentul dvs. de organizare şi 
funcţionare. Aşteptăm să fim invitaţi la comisia juridică. Propunerile puteţi să le strângeţi 
la comisie şi ne întrunim toţi şi le discutăm.  

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

Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Urban  Craiova S.R.L., 
pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 
Nicoleta-Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Termo Urban  
Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Bedelici Nicoleta-
Livia şi S.C. Termo Urban  Craiova S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
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- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin ) 

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

 
 
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi cu privire la aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu putem da girul unui astfel de vot. Nu putem mandata reprezentantul nostru să 

voteze un asemenea buget pentru că, iarăşi vorbim de o societate a craiovenilor , care nu 
face performanţă. O societate care nu are concurenţă. O societate în care orice craiovean 
care deschide robinetul, plăteşte, care are 3-4% profit din cifra de afaceri. În schimb, ce 
ni se propune să mandatăm astăzi, creşterea cu 36% pe anul viitor a cheltuielilor aferente 
contractelor de mandat ale organelor de conducere. Iarăşi trimitem craiovenii către 
declaraţiile de avere să vadă câţi directori sunt la Compania de Apă, dacă sunt sau nu 
membri PSD şi ce salarii au. Bonusurile cresc prin acest vot, dacă îl dăm, cu 11% pentru 
anul viitor. În schimb, profitul se diminuează aproape la jumătate. Probabil că există 
anumite investiţii, dar haideţi să fim puţin mai conştiincioşi şi să ne aplecăm cu mult mai 
mare atenţie asupra cheltuirii banilor craiovenilor  şi să facem cumva ca această societate 
să fie performantă. Este  unica societate. Nu are concurenţă. Nu mai distribuie nimeni apă 
în oraşul ăsta. Nu se poate din cifra de afaceri să ai 3-4% profit pentru că sunt mulţi în 
sală care deţin societăţi comerciale, ştiu ce înseamnă acest lucru. În schimb, deranjantă 
este această creştere cu 36% a cheltuielilor aferente contractelor de mandat ale organelor 
de conducere. De la 933 mii lei creşte la 1262 mii lei. Milioane. Sute de mii de euro pentru 
conducere. Noi vom vota împotrivă. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Intervenţia mea este în acelaşi sens cu spusele  colegului Marian Vasile şi, într-adevăr, 

şi eu am observat cheltuieli mult mai mari, numărul mare de angajaţi – 1130, un colos aş 
putea spune această companie, creşterea fondului de salarii cu 10% . Cu alte cuvinte, noi 
nu avem doar de a vota la acest punct  13, de a fi de acord cu mandatarea. Este vorba şi 
de aprobare pentru că mandatarul nostru va vota în adunarea generală a companiei acest 
buget care ne-a fost comunicat. Sunt întru totul de acord cu măsuri sociale, cu protecţia 
angajaţilor, însă ce am observat la cei 1130 de angajaţi, repet, pe lângă tichete, se dau 
tichete, este şi normal, văd foarte multe prime, de asemenea, pentru angajaţi, şi nu sunt 
30, 50, 70. Într-adevăr aşa au fost negociate şi la finalul intervenţiei o să încerc să nuanţez 
această problemă. Dar ce am observat? Pentru diverse evenimente, 8 Martie, Paşte, 1 
Iunie, Crăciun, deci pentru fiecare din aceste evenimente, 150 lei pentru persoane. Repet, 
tot respectul pentru un management şi o soluţie care să profite şi angajaţilor, însă, totuşi, 
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trebuie realizat un echilibru pentru că, într-adevăr, este o companie care îşi desfăşoară 
activitatea fără niciun risc, aş putea spune, din punct de vedere al obţinerii unui profit şi 
nu înseamnă automat că totul trebuie dus şi împărţit sau totul trebuie dus pe cheltuieli. 
Într-adevăr, şi eu am observat majorarea salariului în privinţa a doi directori cu 3000 şi 
3500 lei anul acesta, o astfel de majorare. Cred că, într-adevăr, indiferent cum am observa 
lucrurile, trebuie să ţinem cont de volumul mare de cheltuieli. Care ar fi soluţia, pentru că 
discuţia şi întreb pe colegul meu ce facem că o simplă intervenţie în consiliul local, nu ne 
ajută. Cred eu că ar fi trebuit ca reprezentanţi ai consilierilor să fie prezenţi, implicaţi, ca 
să încerc să cuprind toată paleta de nuanţe, adică dacă ne rezumăm doar la o invitaţie de 
a spune să solicităm astfel de date, nu va fi suficient. Cum reuşim, într-adevăr, să 
gestionăm, pentru că noi nu vrem să votăm neapărat împotrivă că vrem să votăm 
împotrivă, ci trebuie să fim convinşi, uitându-ne, sau fiind prezenţi în activitatea acestor 
companii pentru că eu asta cred că ar trebui făcut, o depresurizare să spunem, a situaţiilor 
de genul acesta, în consiliu, este posibilă doar în măsura în care şi celelalte partide, să 
spunem, care nu deţin majoritatea în consiliu, sunt prezente să spun, sau li se comunică 
sau chiar au prezenţa în anumite consilii de administraţie sau în adunări generale, pentru 
că în felul acesta repet, chiar dacă o simplă prezenţă, fără un drept de vot, evident, pentru 
că nu ne permite nici legislaţia, nici Legea 31, nici Ordonanţa 109, dar totuşi, tot încerc 
să găsesc care ar fi filtrul pentru a ajunge la acel echilibru când ar trebui să votăm în 
unanimitate toate bugetele tuturor structurilor. Cred că ar trebui să ne propunem la un 
moment dat o astfel de variantă, dar ea este posibilă numai în măsura în care, într-adevăr, 
am putut să ne exprimăm punctele de vedere. Degeaba s-au negociat, că am văzut, toate 
salariile, dar dimensiunea cheltuielilor cu salariile a fost negociată anul trecut. Păi noi nu 
ştim lucrul acesta. Poate am fi avut o intervenţie. Mulţi dintre noi lucrăm în privat şi eu 
nu dau la societatea mea de avocatură 5 bonusuri pe an. Sau poate în alte societăţi. Este 
adevărat că intervine şi o legislaţie pe dreptul muncii, intervin şi anumite contracte 
colective de muncă negociate, dar lucrurile acestea dacă am fi prezenţi pentru că asta este 
de fapt problema. Avem colegii prezenţi în astfel de consilii, cred că acolo, pe 
comunicarea de date concrete să putem să ajungem să fim convinşi că, într-adevăr, nu 
există o altă alternativă. A primi astfel de informaţii cu 5-6 zile înainte, normal că ne 
conduce la astfel de intervenţii. Eu n-aş face astfel de intervenţii, pentru că în măsura în 
care nu propun o soluţie, le consider aproape inutile, dar, totuşi, aceasta ar fi rugămintea, 
să identificăm acele mecanisme pentru a putea, într-adevăr, să fim mai prezenţi la nivelul 
deciziilor în aceste structuri. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Bună ziua tuturor! Vreau să spun că în urma analizei, am constatat că bugetul este 

echilibrat pentru un operator regional care este supus unei asocieri a tuturor localităţilor  
pe trei direcţii. În primul rând, preluarea gospodăriilor locale de apă şi creşterea în felul 
acesta a numărului de salariaţi. Este un obiectiv pe care societatea trebuie să-l facă, iar 
primarii din asocierea judeţeană care gestionează, până la urmă, destinele acestei entităţi 
unice, ca distribuitor de apă, au dorinţe de dezvoltare. A doua ecuaţie este conformarea 
pe apă şi canal care aduce cheltuieli în Craiova, neprevăzute de foarte multe ori. Al treilea 
lucru este programul de 24 de ore pentru a asigura apă, meritoriu pentru companie că 
reuşeşte să ţină apa la presiunea care trebuie pe o aducţiune dificilă. Ştim că lucrăm la al 
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doilea fir. Sindicatul pe care îl are compania este unul puternic, normal, iar negocierea 
prin contractul colectiv a dus la ceea ce se numeşte o bonificare a salariaţilor legat de 
anumite momente. Trebuie să-i felicităm, nu să-i certăm. Spun că este precaut pentru că, 
veţi observa un echilibru între venituri şi cheltuieli. Este un plan bugetul de venituri şi 
cheltuieli. Este un vis, este o ţintă, şi de aceea, spun că este un buget bun şi cred că 
împreună trebuie să-l susţinem. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vă spun stimaţi colegi, încă o dată, că noi nu votăm aici o lege. La Legea 109 la 

ordonanţa corporatistă nu avem ce să discutăm. Este vorba de salariile care se stabilesc la 
nivel de ramură conform ordonanţei respective. Nu ne place niciunuia. Să ştiţi că nu şi-
au luat bonusurile nici pe anul trecut, în condiţiile în care compania nu a fost pe pierdere. 
Dar nu şi le-au luat. O să ne dea probabil în judecată ca să se întâmple acest lucru. Că 
trebuiau să treacă în bugetul respectiv bonificaţiile, trebuiau să le treacă, că aşa este 
conform legii. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu mai avem ce să mai 
discutăm. La nivel de salariaţi, suntem într-adevăr la 1100 de persoane, dar să nu uităm 
că această companie este pe locul 4 în România ca şi profitabilitate şi că operează în două 
judeţe: în Gorj şi în Dolj pentru că anul acesta a demarat atât aducţiunea firului II Izvarna 
cât şi canalizare pentru peste 25 de localităţi din judeţul Dolj, inclusiv în Craiova. Deci 
să nu uităm că aici este vorba inclusiv de masterplanul de 450 milioane de euro. Atenţie 
foarte mare la acest vot. Eu înţeleg că sunt supărări că sunt frustrări, dar să ştiţi că nu este 
făcut bugetul decât în conformitate cu legislaţia. Iar salariul unui angajat din Compania 
de apă este de 2500 lei, ca să ştim despre ce vorbim. Nu vorbim despre sume astronomice. 
Vorbim despre salarii care odată, pe vremuri, erau mari la regii. Nu mai este aceeaşi 
situaţie. Acum sunt mult sub funcţionarii publici şi vă daţi seama că au de gestionat un 
contract chiar cel mai mare din Uniunea Europeană de 450 milioane de euro. Hai să nu 
ne batem joc prin votul nostru pe care îl dăm astăzi.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Şi eu sunt în asentimentul colegilor mei şi aici problema despre care zicea dl. Săuleanu 

şi d-na primar, într-adevăr, cu Legea 109, ordonanţa corporativă. Acolo sunt clar stabilite 
modalităţile de remunerare, însă, totodată, problema este una sistemică. De ce spun asta? 
Pentru că aşa cum spunea şi dl. Săuleanu, noi ar trebui să fim întrebaţi atunci când fixăm 
acele obiective sau indicatori de performanţă. Iar asta de ce spun că este sistemică? Pentru 
că eu îmi aduc aminte că la şedinţa din ianuarie, februarie sau fără să avem bilanţul anului 
2020 s-au stabilit indicatorii de performanţă pentru RAT, de exemplu. Noi împreună, aici 
în consiliul local, ar trebui să stabilim aceşti indicatori după ce avem rezultatele financiare 
ale anului 2020, nu înainte, astfel încât, problema nu sunt sumele că sunt prea mari sau 
prea mici, dar sumele respective trebuie corelate cu performanţa. Atâta vreme cât echipa 
de management performează, este ok să fie remunerată pe măsură. Totodată, tot prin 
Legea 109, consiliul de administraţie stabileşte criteriile de performanţă, deci de aceea 
este foarte important ca, pe viitor, chiar începând de anul acesta, să stabilim, de comun 
acord, în consiliul local şi reprezentantul nostru acolo să aibă nişte obiective foarte clare 
pentru managementul Companiei de apă. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
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Poate ne oferă cineva nişte informaţii pentru că întrebarea mea ar fi următoarea şi 
pleacă de la o observaţie făcută anterior de dl. Nicoli, cum că n-ar trebui să-i certăm pe 
angajaţi. Departe de mine gândul acesta. Nu înseamnă că dacă punem în discuţia 
consiliului local anumite aspecte, ar trebui să se înţeleagă o astfel de intenţie a noastră. 
Pentru că întrebarea mea este simplă. Cine suntem noi? Păi UAT Craiova este acţionarul 
Oltenia SA. Şi vă întreb, în felul următor, şi aici are dreptate colegul Drăgoescu, anume 
că ceea ce se votează în adunarea generală în primele 5 luni conform Legii 31/1990 sunt 
situaţiile financiare şi se stabileşte inclusiv dividendul. Şi întrebarea mea este următoarea: 
care sunt dividentele obţinute pentru că sunt interese contrare în aparenţă. O dată noi ca 
şi acţionari avem interesul să aducem venituri către bugetul UAT, în timp ce, evident, 
sindicatul şi toate celelalte structuri, conducerea, managementul, are evident interesul de 
a menţine pentru sine, să spunem, un nivel ridicat de finanţare, de investiţii. Noi suntem 
în această ipoteză şi noi trebuie să echilibrăm. Aici nu este vorba că ar avea cineva vreo 
frustrare sau vreo dorinţă. Nu. Eu vreau să fiu convins că, într-adevăr, când votăm sau 
mandatăm reprezentantul nostru care la rândul săuva vota ceea ce avem în faţă, va încerca 
să aducă inclusiv un beneficiu acţionarului UAT şi atunci întrebarea aceasta ar fi. Eu am 
încercat, m-am uitat pe documente, poate n-am văzut, ar fi trebuit chiar în raportul 
respectiv să apară expres în ceea ce priveşte anul 2020 realizându-se profit, dacă el se 
distribuie ca şi dividende, m-ar interesa în contextul acesta şi, în anii anteriori, care au 
fost dividendele pentru că, repet, şi UAT are o contribuţie majoră. Aceste societăţi şi regii 
nu sunt făcute, mai ales că starea aceasta, faţă de societăţile pe acţiuni, sunt făcute doar 
pentru a presta un serviciu, ci şi cu acest scop, să spunem economic. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Foarte scurt, pentru că s-a făcut referire şi am intervenit pe acest punct. În primul rând, 

vreau să clarificăm trei lucruri, să nu fim cumva în eroare. 1. Eu am făcut referire strict la 
creşterea cu 36% a cheltuielilor cu conducerea societăţii. Deci mi-a spus d-na primar că 
salariaţii au 2500 lei. Eu am vorbit despre altceva, despre conducerea societăţii.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Conform contractului care se face la nivel de ramură.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Conform contractului de ramură. De altfel, dvs. ne spuneţi şi aruncaţi pe această lege 

şi pe ordonanţa corporativă însă ţin să vă aduc aminte că prin consiliul local se votează 
indemnizaţia, componenta variabilă maximă pe care aţi votat-o la şase. Legea spune între 
1 şi 6 indemnizaţii. Aţi votat maximul.  Şi-au luat, nu şi-au luat, o să şi-o ia. Aţi votat-o 
în mandatul trecut majoritatea PSD ca să ştie şi colegii mai noi. Invocaţi această rodonanţă 
corporativă, în schimb consiliul local stabileşte indicatorii de performanţă şi ştiţi foarte 
bine că m-am opus tot timpul la indicatori de performanţă care sunt de râs. Creşterea cifrei 
de afaceri este unul dintre indicatorii de performanţă la Compania de Apă. Adică ne 
întţlnim noi în consiliul de administraţie, mărim preţul apei la cetăţean, îmi creşte cifra 
de afaceri. Luăm componenta variabilă. Staţi aşa, că nu este aşa. Este unul din indicatori. 
Vă rog să vă uitaţi. Întreţinerea site-ului companiei. Acestia sunt indicatorii de 
performanţă care le permit membrilor din consiliul de administraţie să ia pană la sase 
salarii reprezentând componenta variabilă, ori dvs. aţi votat maxim şase. Putem să votăm 
maxim 1. La fel, putem să schimbăm indicatorii de performanţă, aşa cum au spus şi 
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colegii de la USR. Au votat oamenii dvs. din mandatul trecut. Asta voiam să clarificăm, 
deci nu este chiar aşa cu legea.  

 Dl. Director Alin Şuiu: 
Legea 109 nu spune 6, lasă la latitudinea Adunării generale a acţionarilor. Sunt 

companii din ţară, şi puteţi să verificaţi, la Constanţa, la Vrancea, la Cluj unde au şi 12, 
şi 18 variabila. La Dolj, este adevărat, s-a stabilit la şase, dar sunt companii din ţară, cotate 
sub Compania de apă Craiova , Compania de Apă Oltenia, unde variabila şi la consiliul 
de administraţie şi la manageri este până la 18 indemnizaţii. Aţi spus compania Craiovei. 
Compania de apă nu este a Craiovei. Sunt 10 acţionari. Este adevărat că municipiul 
Craiova este acţionar majoritar , dar este şi Consiliul Judeţean, şi Primăria Breasta, şi 
Băileşti, şi Dăbuleni, şi Călăraşi, şi Bechet, şi Filiaşi, şi Segarcea.  

Ne reîntoarcem puţin în timp. Anul 2012 când s-a preluat Compania de Apă. Era în 
pragul falimentului, cum a fost Termoficarea. Uitaţi-vă pe datele contabile şi vedeţi 
datoriile pe care Compania de Apă le avea la Primăria Craiova, aproximativ 10 milioane 
de lei şi la furnizorii de utilităţi. Energie neplătită, combustibil neplătit. Se duceau 
oamenii cu autobuzul cu lopeţile la avarii, lucru care nu se mai întâmplă. Este adevărat, 
s-au primit şi fonduri europene. În 20132, Compania de apă opera în 10 localităţi. Dl. 
Săuleanu, ştiţi care era numărul angajaţilor în 2012? 1350. În 2021, Compania de apă 
operează în 27 de  UAT-uri, sunt peste 40 de sate în Dolj şi în Gorj şi lucrăm cu 1100 de 
salariaţi, ca să furnizăm serviciul de apă 24 din 24 de ore să nu fie probleme. Avem 
salariaţi care stau şi 24 de ore la avarii pe un salariu de 1800 lei. Cum pot eu să-i stimulez 
dacă prin contractul cu BERD, atunci când ne-am împrumutat 25 de milioane să avem 
cofinanţarea la cei 450 milioane, îmi impune că nu pot să depăşesc fondul de salarii de 
45%? Eu sunt cu fondul de salarii la 45%. Ştiţi cât era fondul de salarii în 2012? 75% 
fondul de salarii. S-a vorbit de conducere, directori. În 2012 erau 5 directori la Compania 
de apă. În momentul de faţă suntem trei directori. Indemnizaţia celor trei directori nu mai 
fusese modificată de patru ani pentru că ea este stabilită de consiliul de administraţie. 
Dacă salariaţii în fiecare an au primit o majorare de salariu prin negocierea colectivă cu 
sindicatul, la directori acest lucru nu s-a mai întâmplat de patru ani. Şi este adevărat că la 
începutul acestui an,  s-a făcut o majorare la toţi cei trei directori care conduc compania 
în momentul de faţă. Vă stau la dispoziţie şi cu alte întrebări.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
O scurtă intervenţie. Constat că nu mi-aţi răspuns la întrebare, pentru că eu voiam legat 

de dividende, să-mi spuneţi care este gândirea. În primul rând, vă văd aşa, destul de 
vulcanic şi noi nu v-am chemat ca să vă certăm în vreun fel, ci cerem nişte informaţii. 
Respect munca tuturor şi este cert că nu este o activitate uşoară, dar haideţi să depăşim 
puţin stilul ăsta de unii sunt eroi şi muncesc de dimineaţa până seara, ceilalţi, adică noi, 
care suntem aici, votaţi de craioveni, n-am avea legitimitatea să punem astfel de întrebări 
în mod elegant. Deci cred eu că discursul dvs. este puţin dulcorat în sensul acesta, pentru 
că nu mie îmi oferiţi informaţii, oferiţi informaţii craiovenilor, presa este de faţă şi acesta 
este scopul. Scopul este să fim mai comunicativi, mai multă transparenţă, ca să înţeleagă 
toţi craiovenii şi să nu mai înjure nici Craiova, nici partidele, nici altceva. Şi atunci, 
întrebarea mea legitimă, repet, şi pun preţ şi ştiu ce se întâmplă în companie şi ştiu foarte 
bine şi salariile, şi munca, şi intervenţiile, dar tot am putea să justificăm. Nu cred că este 
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muncă necalificată, sau, eu ştiu, tehnică, ca să nu presupună un efort. Rugămintea ar fi, 
nu asta este discuţia de astăzi, şi repet, respect acei oameni care muncesc de dimineaţa 
până seara  aşa cum muncesc şi alţii în alte regii, sau societăţi private, sau instituţii 
publice. Noi, sau eu, aş avea nevoie din partea dvs. de nişte argumente ca şi viziune şi m-
am îndreptat către UAT Craiova. Da, ştiu că sunt mai mulţi acţionari, dar nu-mi comparaţi 
mie Filiaşul cu Craiova, din perspectiva acţionariatului. Când s-a făcut asocierea, s-a avut 
în vedere altceva, într-adevăr. Şi este o Companie mare cu multe multe investiţii. 
Întrebarea este simplă. Când aducem la UAT dividende şi când reuşim să creăm un astfel 
de echilibru, un avantaj pentru asociat? V-aş întreba cine stabileşte politica de dividende? 
Este o chestiune care pe mine mă interesează, ca avocat specializat pe comercial. Spuneţi-
mi şi mie cum aţi stabilit, sau în propunerea dvs. aveţi, am căutat şi acum pe site la 
convocări, dacă aveţi pe dividende o astfel de propunere, cum s-a făcut ea, adică cum s-a 
materializat, tocmai ca să ne dăm seama cam care este filozofia şi dacă, într-adevăr, 
societatea şi angajaţii trebuie să tragă pentru asociaţi, că dacă am lua asociatul şi n-am 
spune că este UAT-ul, ci o persoană fizică, nu cred că ar sta discuţiile în sensul acela, ci 
respectivul ar vrea, într-adevăr să menţină şi un nivel de salarizare, dar vrea şi el nişte 
dividende. Deci, cu alte cuvinte, vreau ceva şi pentru Craiova. Mulţumesc! 

Dl. Director Alin Şuiu: 
Îmi cer scuze că nu v-am răspuns la această întrebare. Conform legislaţiei, conform 

contractului de delegare, nu se împart dividende. Profitul realizat se întoarce în contul ID 
de unde se fac investiţii. Din contul ID nu se plătesc niciodată salarii, nu avem voie, ne 
leagă. Deci dividendele se întorc, vin la primărie în cont prin ADI Oltenia care este 
autoritate tutelară a Companiei de apă şi se întorc într-un cont de unde noi facem investiţii.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Cred că au fost lămurite toate chestiunile respective . 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu au fost deloc lămurite şi, dl. Director, vă rog frumos să luaţi loc în sală că nu 

suntem nici la stend up comedy, nici la vreun concurs de free style. Am spus, şi susţin, 
nu vom vota acest proiect, pentru că nu suntem convinşi, nu ne-a convins acest 
management, aşa cum spunea şi colegul Săuleanu, să mărim salariile la cei trei directori. 
Nu suntem convinşi. Nu vreau să rămână lucrurile aşa. Vorbea despre conducerea 
dinainte de 2012. Păi masterplanul de apă a fost în 8 aprilie 2008, d-na primar. Pentru 250 
de milioane de euro pentru masterplanul de care vorbiţi dvs. acum. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş mai avea o întrebare pentru dl. Director. Indicatorii de performanţă pentru anul 

2021 când se stabilesc? Sau s-au stabilit deja? 
Dl. Director Alin Şuiu: 
Pentru consiliul de administraţie s-au stabilit acum patru ani, când au fost numiţi de 

adunarea generală a acţionarilor, iar pentru managerul general, anul trecut, când mi-a fost 
aprobat contractul de management. Pentru directorul economic, la începutul acestui an, 
când a fost validată de către consiliul de administraţie. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este în regulă, mulţumesc! Propunerea mea pentru viitor ar fi să reevaluăm, pentru că 

noi avem reprezentant în consiliul de administraţie şi pentru a nu mai exista discuţii de 
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genul acesta, eu propun, pentru anul în curs, în următoarele şedinţe de consiliu local, să 
reevaluăm împreună aceşti indicatori de performanţă, astfel încât managerii respectivi, 
dacă chiar performează, să fie îndreptăţiţi să-şi ia sumele respective, dar eu zic să ne uităm 
împreună în consiliul local peste toţi aceşti indicatori şi să-i reevaluăm în fiecare an. 

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

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.06.2021, ordinea 
de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă 
„Oltenia” S.A., pentru anul 2021. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
-  17 voturi pentru (Borţoi Manuel, Berceanu Dorel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu 

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

-  7 voturi împotrivă  (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Sas Teodor, Stoian 
Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 3 abţineri  (Diaconu Razvan, Săuleanu Lucian, Barbu Gheorghiţa Daniela) 
 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor 

de stimulent educaţional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum 
şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional 

pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi modalitatea de 
soluţionare a situaţiilor identificate, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.40/2017. 

Art.3. 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. 
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15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova şi aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 
speciale de salubrizare 
Dl. Consilier Local Vasile: 

   Avem de votat un proiect de hotărâre care spune aşa: la art. 1 - Se aprobă instituirea 
taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către toți utilizatorii casnici, respectiv 
utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate. Mi 
se pare normal ca cetăţenii care produc gunoiul şi nu plătesc, trebuie să plătească. Dar 
văd că plecaţi de la ipoteza, părerea mea greşită că toţi craiovenii sunt de rea credinţă şi 
că nu vor să plătească. Am o întrebare. Deci noi acum hotărâm o taxă pentru persoanele 
care refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate. Cum putem face acest 
contract cu operatorul de salubritate, că avem sute de întrebări de la cetăţeni, unde pot 
merge să facă acest contract ca să nu intre sub incidenţa acestui proiect de hotărâre? Şi 
anume de a plăti această taxă. Că dacă nu avem posibilitatea să facem contract, aşa cum 
scrie aici, cei care refuză să facă contractul , înseamnă că această taxă se aplică practic, 
tuturor craiovenilor,  transformând Direcţia de Taxe şi Impozite într-o mare casierie unde 
vor veni 10 – 20 de mii de oameni lunar să plătească această taxă. Repet, acest proiect de 
hotărâre spune aşa: Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează 
de către toți utilizatorii casnici, respectiv utilizatorii non-casnici care refuză încheierea 
contractului cu operatorul de salubritate. Cum putem să încheiem contract cu operatorul 
ca să nu ajungem sub incidenţa acestei hotărâri? Să nu transformăm Direcţia de Taxe şi 
Impozite într-o societate de recuperări. Şi-a pus cineva problema dacă avem capacitatea 
la Taxe şi Impozite să facem acest lucru? Ştiţi ce se întâmplă în fiecare an în februarie, 
martie. Eu nu găsesc nimic de râs. Să-mi spuneţi şi mie cum putem face contract. Dacă 
nu putem face contract ... 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Se poate plăti on-line.  Sunt mai multe casierii deschise şi în momentul în care îşi 
plăteşte impozitul pe apartament, tot atunci plăteşte şi această taxă. Ce este aşa de greu? 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Nu puteţi obliga cetăţenii să plătească în avans cu un an de zile un serviciu prestat 
lunar. N-aveţi cum să-i obligaţi. Un serviciu prestat lunar. Şi, mai mult decât atât, 
cuantumul sumei, dacă această taxă...  
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Puteţi face diferenţa între taxă şi tarif? 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     V-am întrebat putem face contract cu operatorul? Dacă putem face contract, atunci 
este altă discuţie. Putem face contract cu operatorul, acum, astăzi? Dvs. aveţi contract? Şi 
dacă nu putem face contract, vă spun că această taxă este mare, adică dacă până acum în 
11-13 lei lunar de către Salubritate, cu care aveam un contract, în care eu ca beneficiar 
mă obligam la ceva, cel care îmi presta serviciul,  se obliga la ceva, aveamo discuţie 
împreună.  Era o pubelă de 240 de litri pentru gunoi menajer, acum această  pubelă este 
de 120 de litri şi taxa fiind puţin mai mică. Nu discutăm despre  deşeurile reciclabile, că 
ălea sunt proprietatea craiovenilor, pe care şi le pot valorifica, fără niciun fel de problemă, 
vorbim strict de gunoiul menajer care s-a înjumătăţit ca şi cantitate, în schimb  s-a 
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diminuat  foarte mult ca şi taxă. Deci să-mi spuneţi dacă puteţi să facem contract, pentru 
că acest proiect de hotărâre pe care îl votăm acum, face referire la cetăţenii care refuză 
încheierea contractului cu operatorul de salubritate.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Stimaţi colegi, până acum mai devreme, se discuta aici despre faptul că sunt mulţi 
cetăţeni ai Craiovei care au refuzat să încheie contracte cu SC Salubritate şi din cauza 
asta, avem periferia plină de gunoaie şi că trebuie să trimitem în fiecare dimineaţă echipă 
de la salubritate să igienizeze zonele şi ne spuneaţi dvs. că ar trebui găsită altă soluţie. 
Uite, s-a găsit altă soluţie, astfel încât toată lumea să-şi plătească taxa de gunoi, pentru că 
toată lumea produce gunoi. Şi bebeluşul produce gunoi şi pensionarul produce, şi 
persoana activă. Deci absolut toată lumea trebuie să plătească această taxă.  
     În ceea ce priveşte dacă taxa  este mică sau mare, să ştiţi că în absolut toate localităţile 
se colectează selectiv.  Aveam până acum o pubelă de 240 de litri pentru gunoi menajer, 
de acum înainte vom avem una de 120 de litri, dar mai avem  două de câte  200 de litri 
pentru plastic şi hârtie. Deci ceea ce era până acum gunoi menajer, acum este împărţit şi 
se colectează selectiv.  
     În ceea ce priveşte faptul că taxa este mare, să ştiţi că este cea mai mică din România. 
Şi vă dau exemple: 11 lei mai are  Oradea,  Cluj are 14 lei, Braşov are 14 lei, Timişoara 
are 12 lei, Iaşul are 18 lei, Bucureşti are 12 lei. Despre ce vorbim? Tot aruncăm aşa în 
eter tot felul de aberaţii ca să ne ocupăm timpul. Vă rog, dl. Director, explicaţi-i încă o 
dată, ABC-ul că este greu. 
     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
     Dragi colegi, ne tot certăm pe masterplanul acesta de deşeuri în Craiova, aproape de 
când a început consiliul local şi nu facem paşi înainte. Acest regulament ar impune o taxă 
pentru toţi craiovenii. Din punctul nostru de vedere, este un pas înainte pe care trebuie să-
l facem cu toţii. Sunt lucruri de îmbunătăţit şi la regulament, şi la masterplan, şi la 
colectare selectivă, dar trebuie să facem paşi înainte pentru că noi suntem foarte foarte în 
urmă. Adică noi discutăm de câteva luni bune de regulamente şi de taxe şi de cum să 
facem colectarea selectivă în Craiova şi nu s-a întâmplat nimic. Dacă noi nu facem paşi 
înainte, o să ră,ânem peste încă şase luni să discutăm în continuare despre treaba asta şi 
ar trebui să ne mişcăm înainte pe chestiunea asta. După cum aţi văzut, USR şi-a impus şi 
şi-a asumat foarte foarte mult, partea de mediu şi îşi doreşte să se întâmple ceva în acest 
sens. Noi am lucrat şi la Guvern şi lucrăm în continuare pentru ca mediu să se schimbe 
lucrurile să scăpăm de aceste gunoaie  şi de problema pe care o avem în Craiova.  Şi de 
asta, trebuie să facem paşi înainte şi să ne mişcăm să nu ne mai certăm de fiecare dată 
cum e mai bine sau mai rău şi să ne mişcăm înainte. Vă mulţumesc.  
     Dl. Director Glăvan: 
     Proiectul de hotărâre menţionează la art. 1 - Se aprobă instituirea taxei speciale de 
salubrizare, care se datorează de către toți utilizatorii casnici, respectiv utilizatorii non-
casnici care refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate. În art. 2 din 
regulament sunt definiţi ce înseamnă utilizatori casnici, ce înseamnă utilizatori non 
casnici. Astfel, persoanele fizice din municipiul Craiova vor plăti taxă, iar persoanele 
juridice care sunt utilizatorii non casnici, vor plăti tarif în baza contractului încheiat cu 
noul operator care va intra în municipiul Craiova, iar cei care refuză încheierea 
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contractului, iniţial vor fi sancţionaţi contravenţional şi, după aceea, vor fi impuşi la taxă. 
Este un număr de telefon al iridex pe care îl păun la dispoziţie unde se pot încheia 
contractele. 
     Dl. Preşedinte: 
     În opinia mea, cei care refuză să încheie contractul, sunt obligaţi  să plătească această 
taxă în urma hotărârii consiliului local. Consiliul local înlocuieşte acordul de voinţă dintre 
cele două părţi.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     S-a transmis tuturor cetăţenilor o decizie de impunere, nu s-a discutat despre niciun 
contract. Vreau să atrag atenţia d-nei primar . Nu este prima dată când îi explic dlui. 
Glăvan cum se face administraţie. Nu ne învăţaţi dvs. pe noi administraţie, ascultaţi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către toți 
utilizatorii casnici, respectiv utilizatorii non-casnici care refuză încheierea 
contractului cu operatorul de salubritate. 

 Art.2. (1) Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, astfel: 
a) 11 lei/lună/ persoană, pentru utilizatorii casnici, din care: 

1. taxă distinctă pentru deșeuri reziduale – 9 lei; 
2. taxă distinctă pentru deșeuri reciclabile – 2 lei; 

 b) 144 lei/mc, pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului 
cu operatorul de salubritate. 

      (2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare cuprinde contribuția la economia 
circulară. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de 
salubrizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Prezenta hotărâre produce efecte, începând cu data prestării efective a activităților 
serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova de către operatorul județean 
Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
S.R.L., dată la care își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.424/2015 privind instituirea taxei speciale, care se 
datorează de utilizatori, persoane fizice și juridice, în cazul prestațiilor de care 
aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de 
salubrizare din municipiul Craiova. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite și Taxe, Direcția Servicii 
Publice, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, 
Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
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- 19 voturi pentru    (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

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

 
 
16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, 

a unei sume de bani pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor 
îndrumători, cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, 
în anii școlari 2019-2020 și 2020-2021, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua 
Municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 

O intervenţie nu neapărat pe acest subiect, unde cred că se va vota în unanimitate 
pentru, ci o chestiune oarecum în legătură cu acest aspect şi cred eu că ar trebui cu ocazia 
acestor manifestări prilejuite de ziua municipiului Craiova, să fie avute în vedere şi alte 
persoane, alţi craioveni care au obţinut anumite premii şi de exemplu, ca şi informaţie, 
zilele trecute Adela Niculescu, o craioveancă a obţinut premiul II la Concursul 
Internaţional George Enescu la secţiunea pian. Cred eu că ar fi bine să notăm şi acest 
nume , să avem în vedere cu încercarea tocmai de a puncta, să spunem, într-un fel, nu 
neapărat financiar, efortul Domniei sale. Mulţumesc! 

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

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2021 a 
sumei de 83.000 lei net, pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor 
îndrumători, cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, 
în anii școlari 2019-2020 și 2020-2021, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua 
Municipiului Craiova, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            (2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare persoană. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Imagine vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
17. Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Craiova la competițiile 

„European Best Destinations 2021” 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
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Pe acest aspect, la prima vedere nu am avea motive să ne opunem. În realitate nu este 
neapărat o competiţie , mai degrabă este vorba de un site, este vorba de o încercare, de o 
campanie de promovare a oraşului. Suma, din câte îmi aduc eu aminte, cred că 24.480 
euro. Cunosc site-ul. Am verificat şi înainte, îl ştiam şi din trecut. În principiu, cred eu că 
ar trebui să ne aplecăm puţin mai mult asupra condiţiilor, o dată că nu am văzut un 
contract ataşat, adică să vedem care sunt obligaţiile acestei asociaţii. Pe de altă parte, nu 
am observat nişte target-uri. Bun, faptul că ei au milioane de vizitatori, că, eu ştiu, sunt 
oraşe care sunt susţinute, mă refer la oraşele turistice cunoscute, cred eu că ar fi trebuit să 
vină şi să avem ataşată o strategie clară făcută de acest site cu aplecare, repet, clară, la 
situaţia Craiovei. De asemenea, consider total inoportună ca să înceapă termenul de 12 
luni să curgă de acum pentru că situaţia încă nu este clarificată şi cred că şi acest an este, 
cel puţin în parte, ratat. Adică nu are rost. Poate ar avea o logică, repet, dacă ar începe de 
la 1 ianuarie, să spunem 2022, dar dacă ştim că într-adevăr, după 1 octombrie, nu avem, 
atunci să avem 1 octombrie 2021 – 1 octombrie 2022.  Aşa cum este făcută propunerea, 
practic din plata sumei încep să curgă şi ar curge de acum, din luna aceasta. Ori, din 
punctul meu de vedere, trebuie să avem în vedere traficul aerian, trebuie să avem în vedere 
restricţiile, problema acelui permis internaţional, adică sunt aspecte care s-ar putea să 
conducă la neobţinerea unui rezultat. Conjunctura aceasta să nu ne ajute şi să facem o 
publicitate fără să avem un rezultat scontat. Aşadar, şi din acest punct de vedere poate 
genul acesta de contract, de sumă şi de idee de promovare, de marketare, să fie poate la 
anul. Însă am mai avut discuţii în consiliu. Cred eu că ar trebui să se vină cu o strategie 
coerentă cu privire la turism. Nu este suficient să spui că vom promova importante muzee 
din Craiova. Bun. Lăsând la o parte că nu avem foarte multe, adică ar trebui să fie ceva 
mai clară şi să se cuprindă de municipalitate pentru că avem nevoie. Toţi am recunoscut 
că are nevoie Craiova de îmbunătăţirea imaginii, că avem nevoie de turism cât se poate 
într-un oraş de câmpie şi posibilităţile pe care le oferă Craiova. Trebuie să recunoaştem 
că, într-adevăr, înainte de pandemie, crescuse numărul de turişti în Craiova, este o 
realitate, deci sunt de acord să cheltuim nu doar 20 de mii, putem să cheltuim zeci de mii, 
sute de mii să aducem creşterea numărului de turişti. Dar eu cred că ar trebui făcută de 
profesionişti, poate să avem o opinie. Cred că mai toate oraşele au beneficiat de o astfel 
de expertiză făcută pe termen mai lung  şi repet, pe situaţia concretă a Craiovei, care nu 
are nici munte, nici mare, nici nu are un trecut, eu ştiu, să spunem medieval care să ne 
ajute şi atunci trebuie să identificăm acele oportunităţi. A da doar o astfel de sumă, unui 
astfel de site, 24 de mii, cred că dacă nu cuantificăm care este rezultatul şi când îl obţinem 
să-şi asume un astfel de rezultat, credem că cel puţin la acest moment este prematură o 
astfel de hotărâre. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
European Best Destination 2021, din punctul meu de vedere, este bine că se 

promovează. Orice promovare a oraşului este benefică, numai că avem o problemă, din 
punctul meu de vedere, în primul rând de imagine şi de siguranţă în trafic şi alte lucruri. 
Acum o săptămână, mergeam cu maşina pe Potelu şi apoi pe Bucura. În faţa mea era o 
maşină de turişti, cred, cu numere de Olanda. Când am intrat pe str. Bucura, în faţa noastră 
erau două căruţe. Olandezii au început să facă poze cu telefonul acelor căruţe şi mi-am 
dat seama că noi chiar avem o problemă pentru că la toate intrările în oraş apar aceste 
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atelaje şi o să ajungem în loc să ne numim Lyon city să ne numim atelaj city . Trebuie să 
rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Nu este posibil aşa ceva ca, în 2021, 
să mai circule prin oraş. Şi sunt anumite zone, dl. Mateescu, unde sunt prezente aceste 
căruţe care mută gunoiul dintr-o parte în alta. Asta fac ei, mută gunoiul dintr-o parte în 
alta. Este zona aia acolo, pe Potelu, Bucura, Brestei, Bariera Vâlcii. Săptămâna trecută 
mi-a zis un prieten că a văzut o căruţă pe Amaradia. Nu au ce să caute aceste căruţe în 
oraş. Să meargă pe câmp, pe unde vor ei. Trebuie să luăm nişte măsuri şi să terminăm 
odată cu aceste atelaje. Şi colegul meu Voicinovschi a semnalat. Ieri a fost un accident la 
intrare în oraş. În multe situaţii, merg copiii, copiii le conduc, care, vă daţi seama că nu 
cunosc nicio regulă de circulaţie, sunt efectiv un pericol în trafic. Trebuie să rezolvăm 
această problemă. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În afară de oportunitatea momentului, aşa cum spunea şi colegul nostru, dl. Săuleanu, 

nici eu nu consider momentul oportun, din cauza pandemiei, adică decizia este pe fond 
bun însă momentul nu este bine ales. Am putea să mai amânăm câteva luni, până vedem 
în ce parte o iau lucrurile, însă eu aş vrea să mai fac o observaţie şi să se consemneze şi 
cumva să monitorizăm, adică noi investim aceşti 24 de mii de euro şi aşa cum zicea şi d-
na preşedintă a comisiei de la marketing, ar trebui pe următorul an de zile, să facem un 
chestionar în toate hotelurile din municipiul Craiova şi să vedem efectiv care este 
rezultatul acestui efort financiar din partea municipalităţii. Adică am investit 24 mii de 
euro, să vedem câţi turişti au venit în urma acestei campanii pentru că putem să tragem 
concluzia peste un an că nu a avut niciun efect sau rezultatul a fost foarte bun şi atunci 
poate să creştem suma pe care o investim. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
În completarea colegului Corâţu, aşa cum a spus, ieri la intrarea în Făcăi un tir a dat 

peste o căruţă. I-a făcut praf. Stau şi mă întreb dacă ar fi fost un autoturism civil, să zic 
aşa, nu cred că ar mai fi rămas nimic din ocupanţii acelui autoturism. Vreau să vă spun 
că în săptămânile trecute, am făcut postări aproape zilnic, o perioadă, văzând că nu se 
întâmplă nimic, până la urmă am renunţat, cu aceste atelaje care circulă, în fiecare zi, 
pline de sârmă, fier vechi, în Romaneşti, dinspre Făcăi, Podari. Cele două intrări în 
Craiova , având şi două benzi, câte una pe sensul de mers, vă spun că se fac ambuteiaje 
foarte mari în perspectiva a ceea ce propuneţi dvs. ca şi oraş turistic, nu cred că ne face 
cinste absolut deloc. Ca să nu mai spunem, din punctul meu de vedere, lucrul cel mai 
important, siguranţa cetăţenilor pe drumurile publice. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Sunt şi eu în asentimentul colegilor mei şi cred că nu este un moment oportun pentru 

a aloca această sumă în acest moment. Mai întâi trebuie rezolvate problemele cu care ne 
confruntăm în municipiul Craiova, care au fost deja enumerate de colegii mei şi aş dori 
să ne amintim puţin ce s-a întâmplat cu proiectul „Capitală culturală europeană” în 2016, 
când s-au cheltuit cred că aproape 1 milion de euro, dacă nu mă înşel, mă rog, o sumă 
destul de mare şi efectul nu a fost cel aşteptat. Dl. Dindirică, încercaţi să nu mai vorbiţi 
fără să vă dea dl. Preşedinte cuvântul, că nu mai sunteţi preşedinte de şedinţă. Şi vedeţi 
că şedinţa se desfăşoară în condiţii mult mai bune. În raportul înaintat de Comisia 
Europeană  se spunea atunci că proiectul este subdezvoltat, dezorientat şi centrat, la nivel 
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local, iar oraşului îi lipseşte capacitatea managerială de a administra un titlu atât de 
important. Teama mea este să nu se întâmple şi acum acelaşi lucru şi de aceea nu voi vota 
acest punct. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Ca să ne dăm seama de necesitatea unei strategii coerente, în urmă cu câteva luni de 

zile când, la fel, am avut invitaţi în Craiova,  am constatat că nu există, de exemplu la 
Muzeul de arta, un album legat de Craiova sau un album legat de Muzeul de artă sau deşi 
s-au publicat de curând de dl. Murăreţu şi o echipă de istorici locali amatori, au scos o 
lucrare legată de Craiova. Ştiu că şi înainte existau astfel de albume şi o iniţiativă de genul 
ăsta poate se are în vedere, dar, de asemenea, anul trecut, până în pandemie, când am mers 
la aeroportul nostru, nu exista o hartă a oraşului. Adică dacă nu le vedem integrat toate 
aceste lucruri, degeaba plătim o sumă pe o aplicaţie şi vine cineva, efectul va fi efect de 
bumerang  relativ. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În primul rând aş vrea să vă atrag atenţia că aceşti bani provin din taxa hotelieră, deci 

nu sunt plătiţi din bugetul local şi nu pot fi folosiţi decât în activităţi care sunt de 
promovare a oraşului. Deci eu zic că este mai bine să ne promovăm pe nişte site-uri 
internaţionale, aşa cum fac alte oraşe din România, este mai bine să ne promovăm şi în 
presa naţională, să ne vedem mult mai des cu lucrurile bune pe care le are oraşul, decât s-
a întâmplat până în aceste  momente când promovarea noastră a avut de suferit. În ceea 
ce priveşte condiţiile de pandemie, sunt aceleaşi în toată Uniunea Europeană. Deci nu 
suntem noi într-o zonă roşie să nu putem să primim turişti, suntem exact în situaţia în care 
sunt şi celelalte ţări. Dacă cineva vrea să viziteze oraşul Craiova sau vrea să viziteze un 
oraş dintr-o altă ţară europeană, trebuie să facă fix aceleaşi lucruri şi să îndeplinească 
aceleaşi condiţii. Deci, din punctul acesta de vedere, nu văd de ce nu s-ar vota pentru a 
intra într-o competiţie unde nu trebuie neapărat să fim căştigători, în schimb, trebuie să 
ne vedem, la nivel internaţional. Dacă se va afla despre Craiova că are un parc medaliat 
cu aur la Paris sau o construcţie cum este acum „Oul lui Brâncuşi” din curtea Muzeului 
de Artă, care este o construcţie unicat în Uniunea Europeană, sau toate celelalte lucrri 
frumoase pe care le avem de oferit, Centrul vechi, Grădina Botanică, alte parcuri, cred că 
va fi un lucru benefic pentru oraşul Craiova. De aceea, am susţinut ca prin această taxă 
hotelieră pe care n-o putem folosi decât în activităţi de promovare, să intrăm totuşi pe o 
zonă unde este campionierat pentru noi, în schimb, alte oraşe din România au folosit-o de 
ani buni şi se şi vede în ceea ce se întâmplă din punct de vedere al turismului acolo. 

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

           Art.1. Se aprobă înscrierea municipiului Craiova în competiţiile European Best 
Destinations. 

          Art.2. Se aprobă taxa de participare în cadrul competițiilor European Best Destinations, 
în cuantum de 24.480 euro, care va fi achitată în lei, în două tranșe, la cursul de 
schimb valutar din ziua efectuării plății, practicat de banca comercială prin care 
se efectuează tranzacția. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-
Financiară vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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 ) 

- 2 voturi  împotrivă  (Săuleanu Lucian, Corâţu Cosmin) 
-  11 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Diaconu Razvan, Dragoescu 

Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor,  Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 
Craiova 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Anul trecut, în luna mai, s-au angajat 56 de persoane la Spitalul „Victor Babeş”. Pe 

lângă acestea, a fost şi acest post de doctor la Serviciul de Management al Calităţii 
Serviciilor de Sănătate care a fost desfiinţat. În momentul acela, am făcut interpelare să 
nu se desfiinţeze, întrucât are un rol important în acreditarea spitalului şi, cu toate acestea, 
acel post s-a desfiinţat. Acum schimbăm un post de asistentă în doctor specialist în cadrul 
Serviciului Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate. Primul lucru, faptul că a 
plecat acel doctor cu postul în alt serviciu, cred că a fost o greşeală, întrucât se putea 
angaja pe alt principiu. Apoi mai sunt împotriva, nu înţeleg de ce la laboratorul spitalului 
trebuie să mai angajeze un medic primar la laborator în condiţiile în care sunt şase medici 
de laborator şi sunt 17 asistente şi transformăm acum un post de asistentă, în medic primar 
direct, nici măcar specialist. În condiţiile în care mai există un laborator la TBC, în care 
sunt şi acolo 2 medici, 2 biologi şi 2 asistente. Cred că nu este nevoie de acest post, în 
primul rând pentru o cheltuială foarte mare. O să ne opunem acestui punct de pe ordinea 
de zi, consilierii liberali şi vreau să fie mult mai atenţi în faptul ce posturi schimbă, din 
asistent în doctor . Momentan, numai aşa se măreşte bugetul. Vă mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
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- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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 (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu). 

- 2 abţineri (Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel) 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 

Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 18 voturi pentru    (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Dragoescu Cezar, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Teodorescu Nicu) 

- 9 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, 
Săuleanu Lucian). 

 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
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Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi 
Manuel ) 

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

- 3 abţineri (Vasile Marian, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu) 
 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Poliției Locale a Municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Teodorescu 
Nicu, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 

- 1 abţinere (Stoian Daniel) 
 

 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.221/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Craiova 
Dl. Consilier Local Stoian: 
Aş vrea să vă spun că, fiind în consiliul de administraţie al SCM Craiova, împreună 

cu colegii liberali, suntem de acord cu înfiinţarea celor două secţii pe care vreţi să le facem 
la acest club, secţia ecvestră şi secţia kempo de kick boxing , având în vedere că în 
municipiul Craiova funcţionează 20 de cluburi de kick boxing şi pentru organizarea de 
gale cum am mai văzut în sala Polivalentă, putem aduce iarăşi în momentul când se dă 
voie, putem aduce iarăşi o grămadă de spectatori în sală. De aceea vă propun ca să atragem 
cât mai repede, având în vedere şi la ce a comunicat d-na viceprimar vizavi de faptul că, 
în momentul de faţă, Sala Polivalentă este sau crează un gol mare în bugetul RAADPFL-
ului, suntem de acord să o atragem în cadrul clubului şi pentru faptul că toate activităţile 
clubului, sau marea majoritate, se desfăşoară în Sala Polivalentă. Asta, ca o propunere. 
Iar a doua propunere pe care o am: trebuie să facem ceva, dacă tot modificăm 
regulamentul pentru că, la marea majoritate a secţiilor avem rezultate. În schimb, la 
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handbal nu avem rezultate, iar acolo se duc cei mai mulţi bani. Am tot solicitat şi oficial 
şi în şedinţa trecută, să găsim o soluţie, să corelăm salariile sportivilor şi ale staffului 
tehnic de rezultatele sportive. Aşa mi se pare normal. Pentru că avem secţii la care avem 
rezultate sportive şi n-avem posibilitatea să-i premiem.  

Mai am o singură problemă mică, asta pentru toţi consilierii şi d-na primar şi d-na 
viceprimar. În consiliul de administraţie, suntem în felul următor: trei de la club angajaţi, 
1 de la primărie şi 1 consilier. Nu ştiu dacă este corect, pentru că nu se pot lua hotărâri 
corecte, după mine. Cel de la primărie şi cei din club sunt un pic mai timoraţi în momentul 
în care avem de luat hotărâri.  

D-na Viceprimar Filip: 
Consiliul de administraţie al şcolilor şi al SCM sunt înfiinţate prin legislaţie, deci nu 

putem să facem acest lucru, însă cred că ştiţi că se poartă discuţii şi se lucrează la 
regulamentul intern şi vom intra într-o şedinţă următoare cu regulamentul intern al 
clubului în care vom prinde atât premieri, cât şi sancţiuni financiare pentru echipele care 
nu-şi îndeplinesc obiectivul.  

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

Art.1. Se aprobă înființarea Secției Ecvestră și Secției Kempo, în cadrul Sport Club 
Municipal Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, prin completare,  
anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221/2018 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club 
Municipal Craiova. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.166/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administrație ale unor 
unităţi de învăţământ 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea, prin completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.166/2021, cu instituția de învățământ-Liceul Tehnologic 
„Matei Basarab” Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.351/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Voicinovschi Mădălin Romeo şi Liceul 
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Tehnologic „Matei Basarab” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dnei. 

Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă contractul  de administrare ce urmează a fi încheiat între S.C. TERMO 

URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Nicolăiţă Lorena, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte remuneraţia lunară a dnei. Nicolăiţă Lorena, în cuantum de 16.640 
lei. 

Art.3. Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă al dnei. Nicolăiţă Lorena 
încheiat cu S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe perioada exercitării 
mandatului de administrator. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Bedelici 
Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. TERMO 
URBAN CRAIOVA S.R.L., desemnarea dnei. Nicolăiţă Lorena în funcția de 
administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

Art.5. Se împuternicește dna. Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., dna. Bedelici Nicoleta Livia şi dna. Nicolăiţă Lorena vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

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

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

 
 
25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 

sociale, situată în muncipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52 B, bl.H9, sc.1, 
ap.8 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, prin completare cu locuinţa situată în 
muncipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52 B, bl.H9, sc.1, ap.8. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţe prevăzută la art.1, compusă 
din o cameră şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 30,85 mp., către Surdu Dumitru.  

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Surdu Dumitru vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 

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

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 2 locuinţe sociale, către persoanele 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.1. 
Art.3. 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. 
 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de 

locuinţă, situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.10 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 

Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.10, deţinut de către dl.Nuţă Florian Daniel, 
conform contractului de închiriere nr.1691/01.04.2021, încheiat cu Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, cu 
spaţiul devenit vacant, situat la aceeaşi adresă şi compus dintr-o cameră, în 
suprafaţă de 21,73 mp.  
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 Art.2. Contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va 
fi modificat în mod corespunzător de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ, Control Asociaţii de 
Proprietari şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Nuţă Florian Daniel vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 

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

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 

public al municipiului Craiova 
  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, 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; 
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             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. 
 
 
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 

privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă 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 abrogă poziția cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.4 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.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. 
 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-
2024”, în vederea achiziţionării a cinci autoturisme 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024”, în vederea obţinerii 
primelor de casare, care vor fi utilizate la achiziţionarea a 5 autoturisme dotate cu 
sisteme de avertizare sonoră si luminoasă, omologate, şi la „Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic, 2020-2024”.  

Art.2. Se aprobă casarea următoarelor bunuri: 
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- Daewoo Cielo, nr. de înmatriculare DJ-25-PCC (pozitia 62 din Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011); 

- Daewoo Cielo, nr. de înmatriculare DJ-27-PCC (pozitia 63 din Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011); 

- Fiat Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-PCC (pozitia 64 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011); 

- Fiat Punto, nr.de inmatriculare DJ-08-CTW (pozitia 71 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011); 

- Fiat Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-CTX (pozitia 72 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011),  

  care aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 
Art.3. Diferenţa dintre valoarea de achiziţie a autoturismelor şi valoarea primelor de 

casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea suprafeţelor bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

 



sed ord. 27.05.2021                                                        51                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor 

terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele 
din municipiul Craiova 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Noi v-am solicitat să-l retrageţi de pe ordinea de zi şi să se vină cu alt raport de 

evaluare. Fără raport de evaluare nu ne mulţumeşte şi dacă va rămâne pe ordinea de zi, 
vom vota împotrivă. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Înţeleg că vi se pare preţul mic, dar este licitaţie publică. Este un preţ minim de la care 

se pleacă şi este licitaţie publică şi poate să ajungă la sume astronomice. Depinde câţi sunt 
ca să liciteze. Nu văd logica, de ce aş retrage, în condiţiile în care, oricum este licitaţie şi 
vor să participe. Dacă dvs. cunoaşteţi pe cineva care oferă mai mult, trimiteţi-l la licitaţie, 
niciun fel de problemă. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Înţelegeţi greşit problema. Noi votăm acum un raport de evaluare pe care nu-l 

considerăm corect. Dvs. duceţi discuţia în altă zonă. Noi votăm un raport de evaluare care 
ne nemulţumeşte. Înţelegeţi? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu o duc în legislaţie. Aşa prevede legislaţia. Este un raport de evaluare care s-a făcut 

conform legii de către un specialist ANEVAR şi mai departe va fi o licitaţie. Dacă preţul 
va fi mai mare decât cel scontat, Doamne ajută! Asta ne dorim cu toţii. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu vreau să ne certăm. Dacă vreţi să înţelegeţi, pe noi nu ne mulţumeşte acest raport 

de evaluare pe care îl votăm.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a terenurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de 
închiriere, în vederea închirierii terenurilor identificate la art.1, conform anexelor 
nr.2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.363/2020 privind aprobarea tarifelor 
pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova și 
Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele 
de închiriere a terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 
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  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere 

nr.6898/2011 încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Accesorii 
Subansamble şi Piese Auto S.R.L. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr.6898/17.08.2011 încheiat între 

S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C.Accesorii Subansamble şi Piese Auto 
S.R.L., în sensul înlocuirii părţii contractante cu S.C. Diva Accesorii şi 
Subansamble Auto S.R.L., ca urmare a divizării societăţii. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., S.C.Accesorii Subansamble şi Piese Auto S.R.L. şi S.C.Diva Accesorii şi 
Subansamble Auto 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 Daniela, 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, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

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

 
 
35. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea cuantumului 

prestației titularului dreptului de superficie asupra suprafeţei de teren de 40,36 mp., 
care face parte din terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 315 mp. din acte şi 328 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară 
nr.224708 Craiova, situată în str.Madona Dudu, nr.21, în cuantum de 4.555 lei/an, 
echivalent a 936 euro/an, respectiv 380 lei/lună, echivalent a 78 euro/lună, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu,  Sandu Valentin şi Sandu Eugen 
Venus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  

- 15 voturi pentru   (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Săuleanu Lucian) 

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

 
 
36. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Bănescu, nr.1C 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafață de 312 mp din acte şi 311 
mp.din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.54632, situat în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Bănescu, nr.1C, cu destinaţia de parcare publică, în cuantum 
de 428.942 lei, echivalent a 87.107 euro, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C Maraton Construction 
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 Daniela, 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, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 
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- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 
37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenurile situate 
în municipiul Craiova, Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului 

de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenurile în suprafaţă de 30,8 mp., 
respectiv 14,52 mp., situate în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.66, 
Complex Vechi, ce fac obiectul contractului de concesiune nr.370/2014 încheiat 
între Municipiul Craiova și S.C. Capitol AG S.R.L., la valoarea de 8,45 
lei/mp./lună, echivalent a 1,72 euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Capitol AG 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 Daniela, 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, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

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

 
 
38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie 

Energie Oltenia S.A., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Dacia, în vecinătatea de Nord a 
Staţiei de Transformare 110/20/6kV 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, către 

Distribuţie Energie Oltenia S.A., a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 41,8 mp, cu o valoare de inventar de 
84.506,89 lei, înscris în Cartea Funciară 236980, situat în cart.Craioviţa Nouă, b-
dul Dacia, în vecinătatea de nord a Staţiei de Transformare 110/20/6kV, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
montării unui Punct de Conexiuni (PC 20kV). 
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Art.2.  Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe 
bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Distribuţie Energie Oltenia 
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 
39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei 

Lunca Jiului, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Siretului, nr.39 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra 

terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
10793 mp., situat în str.Siretului, nr.39, şi preluarea acestuia în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de proces verbal, 
încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.258/2008.  

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai 
cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, b-dul 
Oltenia, nr.41 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale ce au ca 
obiect exploatarea spațiilor (bunuri imobile), cu destinația de cabinete medicale 
din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 
(Policlinica Stomatologică Craiovița Nouă), prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de 
la data de 01.06.2021, până la data de 30.11.2028. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1. 

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 medicii titulari vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai 
cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea 
Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale ce au ca 
obiect exploatarea spațiilor (bunuri imobile), cu destinația de cabinete medicale 
din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 
A (Micropoliclinica din Craiovița Nouă), prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de 
la data de 01.06.2021, până la data de 30.11.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1. 

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 medicii titulari vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai 
cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.14 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale ce au ca 
obiect exploatarea spațiilor (bunuri imobile), cu destinația de cabinete medicale 



sed ord. 27.05.2021                                                        57                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1. 

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 medicii titulari vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel 
,Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana , Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, 
Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Sas Teodor) 
 
 
43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai 
cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Horia, nr.5 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale ce au ca 
obiect exploatarea spațiilor (bunuri imobile), cu destinația de cabinete medicale 
din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5, conform  anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1. 

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 medicii titulari vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune 

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai 
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cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Olteț, nr.5 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale ce au ca 
obiect exploatarea spațiilor (bunuri imobile), cu destinația de cabinete medicale 
din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani 
și 6 luni, începând de la data 01.06.2021, până la data de 30.11.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1. 

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 medicii titulari vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
45. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.34124/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, ce are ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 28,12 mp, situat în 
municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui 
Novac), către S.C. Dr. Bărbosu Andreea S.R.L., reprezentată legal prin dr. 
Bărbosu Andreea-Daniela, medic specialist medicină de familie, în calitate de 
administrator. 

Art.2.Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune prevăzut la art.1, în 
sensul majorării suprafeţei spaţiului, de la 28,12 mp, la 56,24 mp, care se compune 
din: 16,50 mp. cabinetul medical în exclusivitate şi 39,74 mp., cota indiviză din 
spaţiile comune (hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare, etc). 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune 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.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Cabinet Medical Individual 
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Dr. Ionescu Liliana şi S.C. Dr. Bărbosu Andreea S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
46. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate a monumentului 

de for public „Statuie Carol I”, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Culturii, în domeniului public al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Culturii, în domeniului public al municipiului Craiova, a monumentului de for 
public „Statuie Carol I” – nr. MF 159397, situat la intersecţia str.Popa Şapcă şi 
str.Ion Maiorescu 

  Art.2. Se declară bunul prevăzut la art.1, din bun de interes naţional, în  bun de interes 
public local.  

  Art.3.  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 524/2018 privind preluarea 
din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova, a monumentului de for 
public „Statuie Carol I”. 

  Art.4. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol  încheiat 
între Ministerul Culturii  şi Municipiul Craiova,  în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de transmitere, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I . 

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare 
-preluare a bunului prevăzut la art.1. 

  Art.6.Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008.  

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Culturii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
47. Proiect de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
asupra unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor bunuri aparţinând 



sed ord. 27.05.2021                                                        60                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

domeniului public şi privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Preluarea-predarea bunurilor identificate 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.80/2006 şi nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrare a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, asupra unor bunuri aparţinând domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova. 

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
48. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care 

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului 

privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.4.1 la Contractul nr.135176/27.08.2018, de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, prin completare cu 
bunurile identificate la art.1. 

   Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-
primire. 

   Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la 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. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
49. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare 
către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

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

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

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

 
 
50. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al 

municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Județului 
Dolj 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Din nou discutăm despre deşeuri şi mandatăm pe d-na primar să voteze sau nu în 

Adunarea generală a asociaţiei  ADI EcoDolj. Printre modificările aduse la acest 
regulament, văd că se modifică frecvenţa de colectare şi nu înţelegem frecvenţa de 
colectare a deşeurilor menagere  la cetăţeni. Deci am înţeles până acum că toţi cetăţenii 
trebuie să plătească o taxă la Direcţia de Taxe şi Impozite, asta este clar. În schimb, nu 
înţelegem aici cu ce frecvenţă ni se ridică şi nu înţeleg de ce se renunţă la precizarea 
capacităţii recipientelor de colectare pentru deşeuri menajere. Adică, ştim doar că avem 
o taxă, nu ştim cât ni se ridică şi când ni se ridică nouă, craiovenilor. Mulţumesc frumos, 
şi vom vota împotrivă. 

Dl. Director Glăvan: 
Toate modificările care se aduc acestui regulament, aşa cum am explicat şi ieri în 

şedinţă, privesc în cea mai mare parte, partea de legislaţie care s-a modificat din 2018 
până în 2021 cu privire la frecvenţa de colectare a deşeurilor în mediul urban, periurban, 
rural şi rural mediu. S-a micşorat frecvenţa de colectare, adică nu se mai face la 5 zile, se 
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va face la trei zile în urban, iar la rural în funcţie de localităţi care au solicitat să se facă o 
dată la 2 săptămâni sau o dată la o săptămână şi pentru aceasta au plătit şi taxă diferenţiată, 
iar cu privire la capacitatea recipientelor de colectare, s-a menţionat că sunt pubele pentru 
urban de 120 l pentru colectarea deşeurilor menajere şi de 240 l pentru deşeuri reciclabile, 
urmând ca începând cu anul 2021 în funcţie de cantitatea de deşeuri colectată,  să putem 
să avem pentru deşeuri menajere pubele de 80 l sau de 60 l.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu scrie aşa ceva în regulament şi vreţi să-mi spuneţi că vor colecta 120 l din 3 în 3 

zile? 
Dl. Director Glăvan: 
Da. De la cetăţeni din municipiul Craiova aşa se vor colecta. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.230/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de 
Salubrizare al Județului Dolj, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova, doamna 
Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, modificarea 
Regulamentului prevăzut la art.1. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 19 voturi pentru    (Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

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

 
 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii, prin 

atribuire directă a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 
staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar 
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pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul prevăzut 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele art.5 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.130/2017 referitoare la aprobarea 
Regulamentului şi a Caietului de sarcini în vederea delegării, prin atribuire 
directă, a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi 
parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova 

Art.4. 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
52. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului 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.5, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.1. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele 

de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Este şi primul proiect USR PLUS care a ajuns pe ordinea de zi şi doresc să iau cuvântul 

foarte scurt. În primul rând, aş vrea să mulţumesc  colegilor pentru susţinere, dar şi 
executivului pentru deschidere. Motivul principal al proiectului este acela de a ne alinia 
cumva cu viziunea şi obiectivele Uniunii Europene pentru care combustibilii alternativi, 
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dar în special transportul electric reprezintă viitorul. Pentru a putea face acest lucru, 
trebuie să încurajăm achiziţionarea şi utilizarea autovehiculelor electrice, nu doar prin 
facilităţile fiscale care deja există, dar şi prin dezvoltarea infrastructurii care în momentul 
de faţă în Craiova este absentă şi în felul ăsta, maşinile electrice să devină accesibile 
pentru cât mai mulţi craioveni, nu doar pentru cei care locuiesc la case şi le pot încărca în 
regim propriu, iar prin instalarea celor 9 staţii pe Calea Bucureşti  prevăzute într-un 
proiect anterior al primăriei, plus cele 9 propuse în proiectul de astăzi care o să fie 
amplasate prin cartierele Craiovei, putem face acest lucru posibil şi este un prim pas foarte 
bine venit şi necesar. Vă Mulţumesc! 

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

Art.1.  Se aprobă identificarea și inventarierea, în termen de 60 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, a amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 
9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova                  

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

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

 
 
 
54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul 

de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 
unități de învățământ în Craiova”, la Colegiul „Nicolae Titulescu” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Colegiul „Nicolae Titulescu”, de la valoarea de 
3.880.832 lei, fără TVA (801.295 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea 
de 4.775.000 lei, fără TVA (969.228 euro, fără TVA, 1 euro=4,9266 lei). 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.249/2020. 

          Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Colegiul „Nicolae Titulescu” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 26 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, 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, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Sas 
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Teodor Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 
55. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul 

de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 
unități de învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe”, de la valoarea 
de 5.981.439 lei, fără TVA (1.235.018 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la 
valoarea de 8.650.000 lei, fără TVA (1.755.775 euro, fără TVA, 1 euro=4,9266 
lei), din care: 
a)  pentru Școala nr.23 – de la valoarea de 2.586.490 lei, fără TVA (534.046 

euro, fără TVA), la valoarea de 3.525.000 lei, fără TVA (715.504 euro, fără TVA, 
1 euro=4,9266 lei); 
b)  pentru Școala nr.24 - de la valoarea 3.394.949 lei, fără TVA (700.972 euro, 

fără TVA), la valoarea de 5.125.000 lei, fără TVA (1.040.271 euro, fără TVA, 1 
euro=4,9266 lei). 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.244/2020. 

           Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
56. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii estimate pentru obiectivul de 

investiţii ”Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 
unităţi de învăţământ în Craiova” la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, de la valoarea de 
4.035.490 lei, fără TVA (833.228 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea 
de 5.540.000 lei, fără TVA (1.124.508 euro, fără TVA, 1euro=4,9266 lei), din care: 
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a) pentru Școala „Ion Creangă” - de la valoarea de 3.205.511 lei, fără TVA (661.858 
euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea de 4.550.000 lei, fără TVA 
(923.558 euro, fără TVA, 1 euro =4,9266 lei); 
b)  pentru Grădinița „Voinicelul” - de la valoarea de 829.979 lei, fără TVA 

(171.370 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea de 990.000 lei, fără TVA 
(200.950 euro, fără TVA, 1euro =4,9266 lei). 

 Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.245/2020. 

           Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
57. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul 

de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 
unități de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Pinocchio” 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Pinocchio”, de la valoarea de 1.685.913 lei, 
fără TVA (348.099 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea de 2.810.000 
lei, fără TVA (570.373 euro, fără TVA, 1euro=4,9266 lei). 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.246/2020. 

          Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Grădiniţa „Pinocchio” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
58. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul 

de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 
unități de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Paradisul Copiilor” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Paradisul Copiilor”, de la valoarea de 
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1.814.718 lei, fără TVA (374.694 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea 
de 2.400.000 lei, fără TVA (487.151 euro, fără TVA, 1euro=4,9266 lei). 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.247/2020. 

          Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Grădiniţa „Paradisul Copiilor” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
59. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul 

de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 
unități de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Castelul Fermecat” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Castelul Fermecat”, de la valoarea de 
1.490.088 lei, fără TVA (307.666 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea 
de 2.400.000 lei, fără TVA (487.151 euro, fără TVA, 1euro=4,9266 lei. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.246/2020. 

          Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Grădiniţa „Castelul Fermecat” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a 
Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi 
spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui 
contract 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.417/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.243/2020, după cum urmează: 
1) se  modifică valoarea totală estimată a Contractului de Performanță Energetică, 
de la valoarea 23.648.480 lei, fără TVA (4.985.024 euro, fără TVA),  la valoarea 
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de 31.335.000 lei, fără TVA (6.479.211 euro, fără TVA), care include valoarea 
estimată pentru fiecare dintre cele două  loturi, după cum urmează: 
a) lotul 1 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” 
Craiova (10 clădiri principale) – valoarea de 4.760.000 lei, fără TVA (1.085.024 
euro fără TVA, 1euro =4,387 lei) rămâne neschimbată ; 
b) lotul 2 - unități de învățământ, se modifică valoarea totală estimată de la 
18.888.480 lei, fără TVA (3.900.000 euro fără TVA, 1 euro=4,8432 lei), la 
valoarea de 26.575.000 lei, fără TVA (5.394.187 euro, fără TVA, 1 euro=4,9266 
lei); 
2) se  modifică contribuția proprie a municipiului Craiova pentru fiecare din cele  
două loturi prevăzute la art.1 , după cum urmează: 
a) lotul 1 –  valoarea de 1.560.000 lei (fără TVA) rămâne neschimbată; 
b) lotul 2 – valoarea de 1.344.747,46 euro se suportă din împrumutul BERD 
rămâne neschimbată, la care se adaugă valoarea de 7.361.261,67 lei fără TVA 
(1.494.187 euro , fără TVA, 1 euro=4,9266 lei) contribuția proprie a municipiului 
Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 
 
 
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

„reconsiderare urbanistică în zona str.Trandafirului-str.Merișorului”, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1+M, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.74 A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la „reconsiderare urbanistică în zona 

str.Trandafirului-str.Merișorului”, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim 
de înălţime P+1+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Trandafirului, nr.74 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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62. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.159/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului local 
privind stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor 
construite în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
          Art.1.  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.159/2021 referitoare la  aprobarea Regulamentului local privind 
stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor construite 
în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova, prin 
îndreptarea erorii materiale din articolul 35 alin.5 care va avea următorul conținut: 

             ”Măsura tehnico-administrativă de ridicare a autovehiculelor se aplică cu 
respectarea Regulamentului privind procedura de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.130/2017 pentru contravențiile prevăzute de art.33, alin.2 și alin.8, 
contravaloarea cheltuielilor pentru ridicare ,transport si depozitare fiind suportată de 
către proprietarul/deținătorul/utilizatorul autovehiculelor respective ”.  

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local 
de urbanism referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității 
arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă modificarea articolului 2 din Regulamentul local de urbanism referitor 

la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor 
în municipiul Craiova, prin completarea cu două alineate și va avea următorul 
conținut: 

                    „Art.2. În cromatica fațadelor este permisă folosirea de tonuri închise cu condiția 
ca acestea să nu depășească 20% din fiecare fațadă luată distinct, după cum 
urmează: 
(1) La fațadele clădirilor cu maximum 3 nivele supraterane (inclusiv poduri cu 
posibilități de amenajare în mansarde): 
a) pentru finisajul în câmp se vor folosi, în proporție de minimum 80% nuanțe 
pastelate din gama cromatică specificată la art.1, inclusiv alb; 
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b) pentru accente cromatice, în proporție de maximum 20%, se pot folosi 
nuanțe închise, din aceeași gamă cromatică cu culoarea de bază a fațadei sau din 
game cromatice armonizate, în cazul folosirii nuanțelor de alb pentru finisajul în 
câmp al fațadei, putându-se opta pentru orice tip de gamă cromatică a accentelor, 
cu condiția evitării nuanțelor stridente și saturate; 
c)  în cazul optării pentru aplicarea de placaje pe fațadă, de tipul piatră, lemn, 
cărămidă aparentă sau altele asemenea, proporția în care acestea se pot aplica 
poate fi de maximum 20% din suprafața totală a fiecărei fațade luate distinct, 
inclusiv în situația în care placajul se combină cu accente de culoare realizate 
conform literei b). 
(2) La fațadele cu mai mult de trei nivele supraterane: 
a) pentru finisajul în câmp se vor folosi, în proporție de minimum 80% nuanțe    
pastelate din gama cromatică specificată nuanțelor de beige și alb; 
b) pentru accente cromatice, în proporție de maximum 20%, se pot folosi    
nuanțe mai închise, din aceeași gamă cromatică cu culoarea de bază a fațadei sau 
din game cromatice armonizate, în cazul folosirii nuanțelor de alb pentru finisajul 
în câmp al fațadei, putându-se opta pentru orice tip de gamă cromatică a 
accentelor, cu condiția evitării nuanțelor stridente și saturate;                                                            
c)    în cazul optării pentru aplicarea de placaje pe fațadă, de tipul piatră, lemn, 
cărămidă aparentă sau altele asemenea, proporția în care acestea se pot aplica 
poate fi de maximum 20% din suprafața totală a fiecărei fațade luate distinct, 
inclusiv în situația în care placajul se combină cu accente de culoare realizate 
conform literei b).     
d)     se exceptează de la respectarea proporției de 20% indicată la lit.b) și c) 
diferențele de culoare și textură rezultate ca urmare a aplicării sistemului de 
„fațade verzi” rezultate prin realizarea de plantații în plan vertical pe înălțimea 
fațadei.”   

          Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
64. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Propun pe d-na Ungureanu Adriana şi pe dl. Cîrceag. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Propun pe dl. Pîrvulescu Ionuţ şi pe d-na Dinu Angelica. 
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S-a supus la vot, prin vot secret. În urma exercitării votului, rezultatul a fost următorul: 
26 buletine valabil exprimate, 1 buletin de vot nul. Dl. Pîrvulescu – 14 voturi pentru, d-
na Dinu – 14 voturi pentru, d-na Ungureanu – 12 voturi pentru, dl. Cîrceag – 12 voturi 
pentru. Au fost declaraţi ca reprezentanţi dl. Pîrvulescu Ionuţ şi membru supleant – d-na 
Dinu Angelica. 

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

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin 
domeniului public/privat al municipiului Craiova, după cum urmează: 
a. membru titular: Pîrvulescu Ionuţ Cosmin; 
b. membru supleant: Dinu Ionela Angelica. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Vreau să vă anunţ că ieri m-am întâlnit cu dl. Zuican, şeful Poliţiei Rutiere şi i-am 
solicitat o situaţie referitor la zonele cu risc mare de accident din oraş în vederea 
montării de limitatoare de viteză la trecerile de pietoni, şcoli şi grădiniţe. Când o să 
primim răspunsul de la dl. Comandant, o să fac un refresh şi o să vorbim mai mult pe 
tema asta. Aş dori să semnalez o problemă pe str. Bucura, dacă tot am amintit-o, cu 
căruţele. Pe acolo, nu sunt trotuare, adică sunt prevăzute, sunt nişte borduri, dar între 
bordurile acelea şi garduri, a crescut iarbă de vreo 40 de centimetri aşa. Bănuiesc că 
putem să facem măcar pe o parte un trotuar, având în vedere că traficul greu în oraş 
intră pe strada aceea, Potelu, Bucura şi iese spre Malu Mare, spre Bechet. Sunt oameni 
care au copii mici şi merg cu căruciorul şi nu au pe unde să se plimbe cu copiii pe 
acolo.  
     Am mai semnalat o problemă la comisia de urbanism, am vorbit cu d-na arhitect. 
Ar trebui, din punctul meu de vedere, să ne gândim la o măsură suplimentară de 
protecţie pe esplanada Teatrului Naţional. Dânsa a avut o propunere care mie mi se 
pare foarte ok, să punem ceva glastre cu flori, dar să fie mai solide, pentru că acolo pe 
esplanadă, dacă aţi, văzut, seara sunt foarte mulţi copii, cu trotinete, cu skatebord-uri, 
cu biciclete, Doamne fereşte! Dacă acroşează vreo maşină şi sare pe esplanada aia, se 
poate întâmpla o tragedie. Şi tot seara, am observat că mai merg cu viteză anumiţi 
conducători auto şi există riscul acesta. Să vedem dacă există o soluţie să-i protejăm 
cumva. 
     Dl. Consilier Local Cîrceag: 
     Şi eu voiam să intervin pe tema limitatoarelor de viteză şi am înţeles că, totuşi, 
există deja nişte acţiuni în acest sens, în special cu înălţarea trecerilor de pietoni, care 
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este o soluţie cumva mai elegantă decât acele de plastic, dar cu toate acestea am luat 
în considerare o soluţie mai rapidă mai ales în zonele de la intrarea în Craiova, care 
ştim cu toţii că sunt nişte zone destul de periculoase şi se circulă cu viteză mare şi până 
când ajungem în punctul de a putea face aceste intervenţii asupra asfaltului, să putem 
monta rapid anumite limitatoare ca să limităm cumva riscul de accidente pentru că am 
văzut că au tot fost cazuri.  
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Referitor la limitatoarele din asfalt, ţin să vă precizez că m-am întâlnit cu şeful 
Poliţiei Rutiere, nu sunt conforme. Acele limitatoare de asfalt, s-a întâmplat în Slatina, 
un şofer care avea un Ferrari, a lovit în acel limitator făcut din asfalt, şi-a spart baia de 
ulei, a dat în judecată primăria şi a plătit primăria. Nu sunt în standard. În toată Europa 
sunt din cauciuc. Nu există din asfalt înălţat.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Eu aş vrea să o rog pe d-na viceprimar Rela Filip. Ştiu că dânsa are în atribuţii 
RAADPFL-ul. Am primit ceva solicitări de la cetăţeni în ceea ce priveşte părculeţul 
dintre str. A.I. Cuza şi Calea Bucureşti de acolo din spate, de la cinematograful Patria. 
Nu se colectează gunoiul. Coşurile de gunoi sunt vechi, sunt sparte, miroase foarte 
urât pentru că nu se face curăţenie, locul de acolo de joacă trebuie şi el un pic reabilitat, 
adică eu zic că ar trebui să treacă o echipă a RAADPFL-ului cât de curând pe acolo să 
vedem ce este de făcut pentru că este un părculeţ ce deserveşte câteva mii de familii 
şi este normal să acţiojnăm ca atare. Mulţumesc! 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Vreau să vă rog şi eu frumos, pe dl. Director de la RAT să vorbească cu şoferii că 
nu vor să dea drumul la aer condiţionat, spunând că nu au voie să dea drumul şi se 
sufocă oamenii în zilele în care am avut foarte mare temperatura. 
     Nu am primit niciun răspuns de trei luni la nicio interpelare pe care am făcut-o.  
     Mă întreabă iubitorii de câini dacă acolo în spatele parcului, le faceţi ţarcuri încă o 
dată să se joace câinii acolo împreună. Vă mulţumesc! 
     Dl. Preşedinte: 
     D-na Primar spune că răspunsurile sunt făcute, dar n-au ajuns la destinatar. 
Urmează să se verifice.  
     Revin asupra acelui regulament pe care trebuie să-l facem. Să vă gândiţi, un 
reprezentant sau doi, stabilim de comun acord pe grupuri politice. Dl. Săuleanu, fiind 
avocat, din partea USR-ului. Din partea PNL-ului, dl. Vasile să vă gândiţi pe cine 
desemnaţi. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Bănuiesc că sunt singurele interpelări. Daţi-mi voie să răspund. 
     Pentru dl. Corâţu – să ştiţi că eu nu sunt pentru limitatoarele de viteză. Nici nu le 
avem prevăzute în buget şi eu, personal, nu cred că ar trebui să le montăm pentru că 
în timpul iernii când facem deszăpezirea, este o foarte mare problemă. Trec utilajele 
de deszăpezire şi, pur şi simplu, le ia cu lama. Adică le stricăm, au o durata de viaţă 
de şase luni de zile. Sau avem varianta să nu mai facem deszăpezire, dar zonele astea 
pe care spuneţi dvs. că ar trebui instalate limitatoare, sunt exact bulevardele unde se 
circulă cu viteză mare. Ori nu avem cum să nu facem deszăpezire în zona respectivă. 
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Într-adevăr, aşa cum spunea şi dl. Cîrceag, ne-am gândit că pentru şcoli, să urcăm un 
pic trecerile de pietoni, astfel încât să îi forţăm pe cei care vin cu maşinile să 
încetinească în zona respectivă. 
     În ceea ce priveşte esplanada de la Teatrul Naţional cu glastre cu flori. Este o idee 
bună, o să ne gândim la ea. În orice caz, vreau să ştiţi că în parcul pe care vrem să îl 
amenajăm, parcul Corniţoiu care este vizavi de Casa Tineretului, unde sunt 3 ha şi 
unde noi am scos deja procedură de licitaţie pentru amenajare de parc nou, care sper 
să fie gata până la finalul acestui an, am identificat un teren lângă, unde putem să 
facem un Skate Parc astfel încât să nu mai fie necesar să vină copiii în zona aceasta cu 
esplanada Teatrului Naţional.  
     În ceea ce priveşte tăiatul ierbii de la porţile oamenilor. Eu zic că şi prea mult se 
aşteaptă de la Primărie. Adică oamenii respectivi eu cred că ar trebui din când în când 
să-şi mai îngrijească şi terenul pe care îl au la poartă, aşa cum am văzut şi o să vă 
propun şi dvs. într-una din şedinţele următoare, ca asociaţiile de proprietari să se ocupe 
de spaţiile verzi. Aşa se întâmplă în Oradea, aşa se întâmplă peste tot. Este vorba de 
nişte sume foarte mici, dar avem foarte multe parcuri în întreţinere deja cu angajaţii 
RAADPFL-ului, alte zeci de hectare pe care vrem să le amenajăm ca şi parcuri în 
perioada imediat următoare. 3,5 ha am spus deja că este vorba de parcul din faţă de la 
Casa Tineretului, apoi vrem să amenajăm Balta Cernele, vrem să amenajăm Valea 
Şarpelui, pe fosta groapă de gunoi cu un nou parc. Deci vorbim deja de câteva hectare 
de spaţii verzi. 
     Cu striaţiile în asfalt, eu personal, sunt de acord. Este prima oară când aud că nu 
sunt conforme. 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Nu striaţii, eu vorbeam de acele cocoaşe. Ştiţi că vineri a murit o fată pe trecerea 
de pietoni. Era de mână cu mama ei. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu cocoaşe. Striaţii. Se frezează pur şi simplu asfaltul puţin. Şi eu cred că este 
suficient. Ştiu că a murit o fată. Dar să ştiţi că asta se întâmplă pentru că se respectă 
legea. Din moment ce se spune la intrarea în localitate 50 km/h şi se întâmplă astfel 
de accidente, putem noi să punem orice pentru că ei au deja o legislaţie pe care trebuie 
să o respecte.  
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Credeţi că în Singapore respectă cetăţenii aşa legea? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Eu zic că da. În Singapore, sigur da. 
     Dl. Drăgoescu – părculeţul dintre A.I. Cuza şi Calea Bucureşti. Să ştiţi că este teren 
privat. Din cauza asta nu este amenajat. Într-adevăr, avem o problemă cu coşurile de 
gunoi şi cu locurile de joacă pentru că suntem în proceduri de licitaţii. Când se vor 
finaliza licitaţiile, vom putea să achiziţionăm şi coşuri de gunoi şi gărduleţ pentru 
asociaţiile de proprietari şi locuri de joacă. Noi am început să schimbăm câteva 
elemente din locurile de joacă, cele care sunt stricate. Atât, deşi în continuare este 
interzisă activitatea în locurile de joacă prin ordonanţele militare, dar ne-am gândit că 
odată şi odată tot trebuie să se dea drumul copiilor să intre în locurile de joacă şi atunci 
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trebuie să facem aceste amenajări. Până acum, elementele pe care le-am folosit sunt 
cumpărate de RAADPFL direct, dar noi avem un acord cadru şi trebuie să finalizăm 
licitaţia.  
     D-na Ungureanu – nu există nicăieri vreo procedură stabilită că nu au voie să dea 
drumul la aer condiţionat în autobuze. Rugămintea este când mai sesizaţi aşa ceva, sau 
oamenii vă mai sesizează, să ne spună şi care este autobuzul cu care au circulat, ca să 
putem să luăm măsuri împotriva şoferilor.  
      În ceea ce priveşte locurile de joacă pentru căţei să ştiţi că analizăm mai multe 
spaţii unde să facem locuri de joacă pentru căţei. Este şi o propunere pe care a avut-o 
USR-ul la începutul acestui an.  
     Cred că am răspuns la toate interpelările.  

 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.05.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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