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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.06.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa . Sunt prezenţi toţi cei 
27 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
          Îl invit pe dl. Consilier Spânu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a consiliului local al municipiului Craiova din 
data de 10.06.2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 5408/03.06.2021,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.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 extraordinară, care se va desfășura  on-
line, prin apricaţia pirs-eprim, în data de 10.06.2021, ora 10,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
       

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

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

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să aprobe şi să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, actul adiţional nr.3 la contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea 
prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri 
de deşeuri în judeţul Dolj, precum şi operarea staţiei de sortare Goicea” 
 

 Supun la vot ordinea de zi, aşa cum v-a fost prezentată. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
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Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, din data de 10.06.2021, 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 actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 

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

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să aprobe şi să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, actul adiţional nr.3 la contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea 
prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri 
de deşeuri în judeţul Dolj, precum şi operarea staţiei de sortare Goicea” 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii la acest punct, îl supun la vot. Cine este pentru? 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vă rog să consemnaţi votul meu pentru, la acest punct. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
La acest punct votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, prin  completare cu bunurile prevăzute în anexa care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.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. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii la acest punct, îl supun la vot. Cine este pentru? 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vă rog să consemnaţi votul meu pentru, la acest punct. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
La acest punct votez pentru. 

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. 

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

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa 
Vasilescu, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, actul adiţional nr.3 la contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi  
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transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, 
precum şi operarea staţiei de sortare Goicea” 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Distinşi colegi, din start vă spun că eu o să mă opun la acest punct de pe ordinea de 

zi, voi vota împotrivă. Am cerut câteva explicaţii şi d-lui Glăvan şi în şedinţa comisiei 
juridice de ieri, însă nu sunt mulţumit, şi l-aş ruga eventual, dacă este prezent, să-mi dea 
lămuriri suplimentare. În esenţă, din punctul meu de vedere, încercarea de a aproba actul 
adiţional în această variantă, variantă care, practic, ne obligă pe noi la plata unor sume de 
bani foarte mare, deci este vorba practic de  a achita lunar 135 mii lei către Iridex, până 
ajungem la suma de 12 milioane 189  lei pentru a deveni în acest fe,l proprietarii ulteriori 
ai acelor 1120 containere de suprafaţă. 

O primă remarcă este legată de preţ. Din punctul meu de vedere, preţul este foarte 
mare. Am făcut o minimă cercetare pe internet la producător şi preţul este mult mai mic. 

A doua chestiune de ordin juridic, de data aceasta, şi este motivul pentru care votez 
împotrivă, este legată de crezul meu că se încalcă legislaţia achiziţiilor. Îmi spunea dl. 
Glăvan că a obţinut nu ştiu ce aprobări de la minister. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu nu am găsit în documentaţie această adresă. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Exact, nici eu. Şi mi-a spus ieri în şedinţă, ceea ce mi se pare o chestiune gravă, de 

nepermis,  ca un funcţionar al primăriei să aducă astfel de informaţii într-o şedinţă a 
consilierilor şi practic, din punctul meu de vedere, pe mine m-a minţit. Deci, ieri mi-a zis 
că există acest înscris, am luat cele 400 de pagini să le verific, nu există ataşată la materialul 
nostru o astfel de corespondenţă din partea instituţiilor Statului Român care să confirme o 
astfel de posibilitate. De ce? Pentru că, practic, această Lege 500/2002, prevede foarte clar, 
cum se fac achiziţiile în România. A încerca printr-o altă persoană juridică, în cazul acesta, 
Iridex, indiferent pe motivarea pe oportunitate, este o eludare, pentru că, în primul rând, 
este vorba de transparenţă, în al doilea rând, de preţ, din punctul meu de vedere. Deci, nu 
există, pentru că finalitatea este tocmai asta, să devenim proprietari.Deci, practic, se 
încearcă în acest fel, eludarea acestei legislaţii, prin interpunerea unei persoane juridice de 
drept privat. A, dacă nu am fi devenit noi proprietari, era o altă discuţie, dar, câtă vreme 
finalitatea este aceeaşi, anume ca noi să devenim proprietari, eu zic că, din punct de vedere 
juridic şi al costurilor, cred că suntem obligaţi, indiferent de motivarea că nu este timp, sau 
nu a fost, ea trebuie făcută prin achiziţie publică, noi gestionăm banul public, şi vedem ce 
se întâmplă, a propos şi de zilele trecute, de ce s-a întâmplat în Craiova. Deci, este un 
moment prielnic să ne aplecăm puţin mai mult asupra modalităţii în care cheltuim banul 
public. Şi îl rog acum, public pe dl. Glăvan, să îmi spună la ce pagină din fişier, stau cu 
celălalt telefon lângă mine, cu fişierul deschis, să-mi spună şi mie la ce pagină este 
corespondenţa respectivă. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Cum zicea şi dl. Glăvan anterior, în şedinţa comisiei de buget finanţe, noi suntem de 
acord pentru modalitatea aceasta, creditul acesta furnizor, atâta vreme cât există şi respectă 
bazele legale, exact cum zicea şi dl. Săuleanu anterior, însă problema pe care vrem să o 
ridicăm public, este preţul de achiziţie al acestor containere. Eu aş vrea, pentru că eu am 
petrecut aseară vreo două ore, am intrat pe site-ul firmei Nord Engineering, să văd ce fel 
de containere produc dânşii, nu am găsit comparabile pe internet şi am petrecut ceva timp 
şi de asta nu ştiu dacă preţul acesta este mic, este mare, este real, adică ei acolo puteau să 
evalueze containerul şi la 10 mii de euro bucata, având în vedere că sunt cam singurii care 
produc tipul ăla de containere. Deci, modalitatea este ok din punctul nostru de vedere, 
aceasta, ca ei să cumpere şi noi să le plătim pe o perioadă de 8 ani, însă noi avem probleme 
cu preţul, pentru că, până la urmă, tot cetăţenii vor plăti acest cost al containerelor. Vorbim 
de banii cetăţenilor municipiului Craiova, şi haideţi să vedem ce fundamentare are acest 
preţ al containerului, pentru că dl. Glăvan, tot în şedinţa de acum un sfert de oră,  din cadrul 
comisiei de buget finanţe, şi, pe viitor, d-na Secretar, aş dori să nu mai punem şedinţele de 
comisie cu o jumătate de oră înainte de şedinţa de consiliu, pentru că noi n-am avut timp 
să discutăm. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Planificarea şedinţelor de comisii o stabilesc preşedinţii comisiilor.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu zic că nu este un mod normal de a lucra în felul acesta, pentru că nu ne-am lămuri 

pe deplin.Eu asta vreau să vă zic. Dl. Glăvan, în această şedinţă, a spus că, de fapt, nu costă 
2400 de euro, cât reiese dintr-o împărţire matematică per container, preţul ar fi de 1750 
euro. Când l-am întrebat ce reprezintă diferenţa de 600 euro, adică 25% din costul 
produsului final, dânsul spune că este vorba de transport, punere în funcţiune, ş.a.m.d., 
adică amplasare. Eu am văzut în contract că se plătesc undeva la 6 lei/mc costuri de operare, 
de amplasare, iar transportul, când negociezi cu un furnizor, să-ţi dea 1000 de containere, 
transportul este inclus în preţ. Aşa este într-o societate şi la orice firmă normală. Adică ce 
reprezintă acel 25%, 600 de euro, care este costul, până la urmă, per container? Haideţi să 
avem şi noi o transparenţă mai mare pe preţuri. V-am spus, încă o dată, poate este mult, 
poate este puţin, nu ştiu. Comparabile pe piaţă nu există, pentru că firma asta din Italia este 
cam singura care produce tipul ăsta de containere. Cam asta aş vrea şi eu să clarificăm. Vă 
mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sas: 
Bună dimineaţa! Vă mulţumesc! Pe lângă problemele de natură juridică, ce au fost 

invocate de colegii mei anteriori, vreau să remarc şi eu o problemă legată de 
superficialitatea, pe de o parte, cu care a fost întocmit acest masterplan de deşeuri, până la 
urmă şi cu atitudinea pe care a avut-o Primăria Craiova. Ne-am grăbit să dăm afară, prin 
hotărâre de consiliu local, 300 de oameni de la Salubritate, dar nu aveam prevăzute 
containere pentru colectarea selectivă a gunoiului. Deci, am dat acum trei luni afară 300 
de oameni, dar Primăria Craiova, deşi a spus că face o colectare selectivă, nici măcar nu 
avea achiziţionate aceste containere pentru colectare selectivă.  

În afară de acest lucru, ni se solicită să mandatăm Primarul Municipiului Craiova astăzi, 
să voteze în Adunarea Generală Adi EcoDolj, cumpărarea de către un operator privat, a 
1120 de platforme de gunoi, cu peste 3 milioane de euro. Primăria Craiova nu are absolut 
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niciun fel de control asupra modului în care sunt achiziţionate acele platforme de gunoi. 
Este o chestiune foarte simplă, iar suma cu care este împovărat bugetul municipiului 
Craiova, practic se angajează să plătească 160 mii lei pe lună, 135 mii plus TVA, timp de 
8 ani de zile, pentru nişte platforme de gunoi de colectare selectivă care nu au fost 
prevăzute niciodată în masterplanul de gunoi. Mi se pare inadmisibil ca atunci când a fost 
întocmit acest masterplan, să fi fost prevăzute decât 30 de platforme din cele 438 pentru 
colectare selectivă. Şi mai am o întrebare. Dacă nu cumva ne vom trezi lunile următoare 
că Primăria nu are unde să amplaseze aceste containere de gunoi. Am identificat cele 438 
de locuri din municipiul Craiova unde vor fi amplasate aceste containere sau nu? 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Eu să ştiţi că nu vreau niciun răspuns de la dl. Director Glăvan pentru că de fiecare dată, 

ne spune lucruri în afara realităţii, iar la ultima şedinţă ne povestea cum se va ridica 
gunoiul, din trei în trei zile, la case, iar în materialul de astăzi este clar scris negru pe alb o 
dată pe săptămână. Exemplele pot continua. Nu mai vorbim de proiecte de hotărâri pe care 
le-am discutat de-a lungul anilor şi instanţa, în timp, mi-a dat dreptate. Vă spun că noi, 
consilierii PNL, nu putem gira, nici nu ştiu cum să numesc acest proiect de hotărâre care 
oricum include vreo două trei hotărâri şi care trebuiau tratate separat, să ajungem să dăm 
milioane de euro din bani publici unei firme private, ca acea firmă privată să cumpere direct 
de la altă firmă privată, nişte bunuri pentru noi, pentru craioveni, mi se pare de domeniul 
fantasticului. Nu înţeleg de ce evitaţi aceste licitaţii, cum de altfel, s-au şi achiziţionat până 
acum. Printr-o simplă adresă în care ne spune reprezentantul producătorului că trebuie să 
luaţi de la noi, că s-ar putea ca alţi producători să aibă alte dimensiuni la containere. Pe 
bune? Vă rog frumos, să fie ultima dată când veniţi în faţa Consiliului local, noi, cei care 
reprezentăm craiovenii, cu altfel de propuneri. Nu putem gira. Nu vreau să fiu rău şi nu 
vreau să jignesc pe nimeni, dar nu am crezut că se poate ajunge la asemenea aroganţă din 
partea conducerii PSD, cu banii craiovenilor. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Stimaţi colegi, dvs. aţi fost informaţi despre această achiziţie în şedinţa din data de 

25.02.2021, când am cerut un mandat expres din partea Consiliului Local. Vă rog să luaţi 
ultimele trei file să vedeţi că s-a cerut acest mandat. Mai mult decât atât, am discutat pe 
grupuri, care este cea mai bună variantă ca să facem achiziţia respectivă. Noi nu aveam 
cum să ne prevedem în 2012, containerele acestea, în acest număr, pentru că era o altă 
legislaţie care s-a modificat în anul 2018 şi care ne obligă ca, începând din acest an, să 
avem containere selective ca să se poată sorta gunoiul. Până acum, licitaţiile au fost 
organizate de Consiliul Judeţean Dolj, nu a avut nicio treabă Primăria Craiova. Au durat 5 
ani de zile, deci, când s-a făcut licitaţie pentru containerele îngropate, aproape tot 
masterplanul de deşeuri al judeţului Dolj, a fost blocat din cauza acestei licitaţii care a durat 
5 ani de zile şi, până la urmă, a fost tranşată de către instanţă. Acum am avut o discuţie cu 
operatorul, despre cum facem şi ni s-a spus, foarte clar, că există un soft la maşinile deja 
achiziţionate prin licitaţie publică de către Consiliul Judeţean şi că maşinile respective nu 
pot opera decât cu  containere de acest tip. Deci, asta ar însemna acum, că dacă facem o 
achiziţie publică şi va exista o altă firmă care poate va câştiga peste un an, doi, trei, cert 
este că noi nu vom putea face, în acest moment, colectarea selectivă, va trebui să avem alte 
maşini, alte costuri, deci implică foarte multe lucruri care cred că au fost explicate până 
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acum în şedinţele de comisie. Deci, am cerut mandat expres din partea Consiliului Local 
şi vă rog frumos să luaţi stenograma să vedeţi că v-am dat toate aceste detalii. Dacă nu vă 
mai amintiţi, asta este o altă poveste. Pentru că facem aceste investiţii în containerele de 
deşeuri reciclabile, vor scădea tarifele şi vreau să vă spun şi cum scad tarifele. Tariful 
pentru colectarea separată şi transport deşeuri reciclabile, scade de la 739,68 lei/t, la 719,54 
lei/t. Tariful pentru agenţi economici scade de la 189,14 lei/t la 174,35 lei/t. Tariful pentru 
operarea staţiei de transfer scade de la 75,57 lei/t la 74,35 lei/t. Tariful pentru operarea 
staţiei de sortare scade de la 115,7 lei/t la 50,67lei/t. Deci, din punctul acesta de vedere, 
cetăţenii nu vor avea de suferit, chiar dacă aceste preţuri vor fi incluse în tarif. Dacă nu 
vom avea containerele respective, nu vom putea să facem colectarea selectivă şi atunci va 
trebui să plătim amenzile care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. Deci m-am referit la 
faptul că n-aveam cum să gândim atâtea platforme în 2012, pentru că nu exista legislaţia 
aceasta atunci. Mai mult decât atât, noi am fost atunci între ciocan şi nicovală, pentru că 
deja Consiliul Judeţean îşi prevăzuse banii pentru master plan, 50 milioane de euro, şi noua 
ne-a revenit, Craiovei, doar 10 milioane de euro pentru containerele îngropate. Deci a 
trebuit să ne încadrăm oricum în această sumă.  

Pe ciclul financiar următor o să facem demersurile ca să avem şi pe celelalte platforme 
tot containere îngropate, însă asta va dura 5 ani de zile, cel puţin. Pentru că data trecută a 
durat 5 ani numai licitaţia şi uitaţi-vă şi dvs., câte probleme am avut cu operatorul în această 
perioadă ca să pună acele containere îngropate în cartiere pe care poate să opereze abia la 
sfârşitul acestui an pe toate, şi vreo 350, începând din luna august.  

Dl. Director Glăvan: 
Bună ziua! În primul rând, doresc să-i răspund d-lui Săuleanu. Dl. Săuleanu, ieri, în 

comisie, v-am spus că există corespondenţă purtată cu Ministerul Finanţelor. Această 
corespondenţă v-o pun la dispoziţie după şedinţă, v-o trimit pe mail, este purtată de ADI 
Eco Dolj, în numele şi pe seama noastră.  
     Cu privire la legalitate, am menţionat şi în comisia de la ora 9,30, art. 28 din Legea 
101/2006 : (1) Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor 
art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată.   
   (2) Investiţiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru 
reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza 
de către aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.   
   (3) Investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din 
fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel 
realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a 
gestiunii şi revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, 
unităţilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În 
contractul de delegare a gestiunii se vor menţiona bunurile de retur, respectiv modul de 
repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

Pentru dl. Drăgoescu, v-am spus şi în comisie. dacă ni se cereau în comisie cele trei 
oferte, puteam să vi le punem la dispoziţie . Le-aţi cerut la 9,30, a ţinut şedinţa până la 10 
fără 10, cum plec de aici vi le scanez şi vi le trimit pe mail cele trei oferte. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Asta vă spun. Problema a fost cu ora şedinţei. 
Dl. Director Glăvan: 
V-am explicat şi o să vă pun la dispoziţie şi un catalog să vedeţi diferenţa dintre oferte. 

Vă pun la dispoziţie şi un catalog al firmei Nort raportat la ce a achiziţionat Iridex de la 
aceeaşi firmă. V-am spus că există un control şi va fi un control al tuturor costurilor pe care 
Iridex le face. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Lăsaţi-l să termine, dl. Drăgoescu. Haideţi să înţeleagă toată lumea despre ce este vorba. 

Că a fost o licitaţie care a fost validată de instanţă, până la urmă şi ne-am ales cu nişte 
containere. Acum nu putem să venim cu alte containere că, ce să vezi!, nu pot să le opereze 
maşinile. 

Dl. Director Glăvan: 
În condiţiile în care, pentru colectarea selectivă se achiziţiona un alt tip de containere 

decât cele deja achiziţionate, costurile erau triple. Pentru că, trebuiau achiziţionate inclusiv 
maşini pentru aceste containere. 

Pentru dl. Sas – locaţiile unde se vor monta aceste platforme pentru colectare selectivă, 
sunt deja identificate şi, la sfârşitul lunii august, cel puţin 120 de locaţii, a câte trei 
platforme pentru sticlă, pet şi metal şi hârtie şi carton, vor fi deja instalate şi se va putea 
face colectare selectivă. 120 de platforme, urmând ca, până la 438, până cel târziu, cred că 
1 octombrie, să fie deja finalizate toate. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sas: 
Aş mai vrea să fac şi eu o remarcă cu privire la cei 10 milioane de euro pentru 

containerele îngropate. Ele au fost atât de bine amplasate, încât la prima ploaie au devenit 
dezgropate. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu are nicio legătură. Deci acelea care au fost luate la prima ploaie, nu sunt finalizate. 

Cele care sunt deja finalizate, nu au avut nicio problemă, niciunul. Este adevărat că va 
trebui să trasăm peste tot, pe lângă aceste platforme, să marcăm locurile respective, pentru 
că am avut şi situaţii în care au venit şi şi-au parcat maşina pe platforma de gunoi, ceea ce 
este incredibil că nu se înţelege, până la urmă că trebuie să avem grijă de bunul public. 
Dar, ca să fie foarte clar, nu s-a făcut nicio recepţie până acum, recepţia se face de către 
Consiliul Judeţean, firma respectivă a câştigat o licitaţie la Consiliul Judeţean. Niciunul 
dintre containerele îngropate, care sunt deja finalizate, adică aţi văzut acel brâu în jurul lor 
şi sunt montate bine, nu a avut niciun fel de problemă. Cele care nu au fost finalizate, într-
adevăr, sunt impermeabile, la prima ploaie s-au ridicat toate. Este legea fizicii, până la 
urmă. 

Dl. Consilier Local Sas: 
E bine că nu au fost pline cu gunoi. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Ca să fie foarte clar, cum spune d-na primar, argumentele, cel puţin în ceea ce mă 

privesc pe mine, nu îmi modifică opinia şi votul împotrivă, nici faptul că s-au judecat cinci 
ani de zile, nici că nu aţi putut să anticipaţi, deşi legea este din 2011. Varianta iniţială a 
legii este 211/2011. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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Varianta iniţială a fost modificată în 2018.  
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Foarte bine. Aţi avut doi ani şi jumătate. Asta încerc să spun. Aţi avut şi pe varianta 

dvs, doi ani şi jumătate. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu am avut doi ani şi jumătate pentru că nu era finalizată licitaţia cu operatorul de la 

Consiliul Judeţean. Nu opera în Craiova. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Problema este următoarea: nu sunt argumente  pentru a mă face să încalc legea 

achiziţiilor, pentru a încălca transparenţa. Cred eu că ar fi bine, eventual acest act adiţional, 
în măsura în care se negociază alte sume, exact cum a spus colegul Drăgoescu, care a făcut 
şi el o cercetare. Poate ni se oferă alte alternative, poate în momentul în care ajungem în 
astfel de situaţii limită, pentru că oarecum, cam asta vreţi să spuneţi şi votaţi pentru că nu 
avem altă soluţie. Cine îşi asumă o astfel de răspundere, în condiţiile în care făcea dl. 
Glăvan referire la tarif, ori eu ştiu foarte clar că art. 9 din Ordinul 109 /2007 al ANRSC  
consideră ilegal un astfel de tarif. O să vin cu nişte explicaţii tehnice, într-adevăr este o 
şedinţă extraordinară, la fel, extraordinară nu ştiu de ce, pentru că şi acesta este un lucru 
foarte important, dacă ştiaţi că se apropie şi că avem nişte probleme, deci din punctul meu 
de vedere, toate argumentele aduse de dvs, deşi au o anumită logică, nu vin să înfrângă 
textele de lege foarte clare. Vă rog să consemnaţi votul meu împotrivă. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Şi noi ne menţinem votul împotrivă deoarece d-na primar, practic ne spune că evităm 

această achiziţie publică, pentru că i-ar fi spus cineva că ar fi un soft.Asta a fost răspunsul. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu, nu, nu. Sunt mai multe argumente. Cred că ar trebui să le luaţi pe toate în calcul, 

inclusiv pe toate pe care le-aţi avut în şedinţa din data de 25.02. 2021. De asta v-am şi 
informat cu trei luni de zile înainte. Deci nu este o şedinţă extraordinară despre care n-aţi 
ştiut ce o să se întâmple. V-am făcut informarea cu trei luni de zile înainte. V-am cerut 
mandatul exact pentru chestiunea asta ca să nu ajungem în astfel de situaţie. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Cu această formulă juridică, d-na primar?  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar este lege. Mai citim o dată legea, dl. Săuleanu? 
Dl. Preşedinte: 
Dl. Glăvan a explicat că este legal. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Dl. Glăvan ne-a explicat şi în 2019 că este legal şi pe 8 iunie, alaltărieri, instanţa a 

doborât Hotărârea 525 cu care am avut divergenţe în 2019, dl. Glăvan. Deci în materie de 
administraţie este greu să ne convingă. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Care nu are nicio legătură cu speţa aceasta.  Vă rog frumos să precizaţi.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
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Vă pot spune multe argumente ale d-lui Glăvan care au căzut în instanţă. Asta încercam 
să vă explic. Lăsaţi-ne cu explicaţiile d-lui Glăvan. Dacă vreţi să discutăm administraţie, 
discutaţi cu noi, nu cu dl. Glăvan. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar v-a citit din lege. V-am informat în data de 25 februarie, v-am rugat să-mi daţi 

mandat, am discutat pe grupuri, aţi fost de acord că cea mai bună variantă şi legală, este 
aceasta ca acum să auzim că nu mai este bine.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Ce grupuri invocaţi acolo? Pe ce grupuri am discutat noi? 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Dl. Vasile, grupurile de care face vorbire d-na primar, sunt acele grupuri de consilieri 

care au participat la întâlnirile de la primărie, cu Iridex . Dvs. nu aţi venit nici acolo. Eu 
unul am fost. Ţin minte că au fost colegi de la PER, au fost colegi de la USR la acele 
întâlniri. Iar asta a fost soluţia agreată.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Probabil vă permite timpul pentru că lucraţi la stat.  

     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     A intrat în responsabilităţile noastre, suntem consilieri locali, am participat la discuţii 
cu reprezentanţii firmei. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Într-adevăr, aceste discuţii au fost, am agreat această modalitate, atâta timp cât ea este 
legală, însă pe mine dl. Glăvan, nu ştiu, poate sunt eu mai tare de cap, tot nu a reuşit să mă 
convingă cu preţul. Eu am o problemă cu preţul per container. Vreau să ştiu din ce este 
format, aici este singura problemă. Pe lângă problema de legalitate, aici nu mă pricep. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Păi am citit din lege. Mai clar de aşa ce poate să fie? 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Având în vedere că nici eu nu sunt lămurit şi cred că nimeni nu este lămurit cu preţul, 
cum este format, de unde s-au luat comparabilele, ş.a.m.d.  
    Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
     Votez împotrivă. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Şi eu votez împotrivă. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dl. Drăgoescu, dacă îmi aduc aminte, la şedinţa respectivă, Iridex a venit inclusiv cu 
preţurile şi cu cele trei oferte pe care le-a avut. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     La şedinţa respectivă  pe care aţi făcut-o, sincer, eu n-am putut să particip cred că a fost 
colegul nostru, Cosmin Teodorescu. Nu ştiu dacă a venit, chiar nu ştiu. Nu contest lucrul 
ăsta.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     A fost varianta agreată în unanimitate atunci, ce Dumnezeu! 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Nu ştiu dacă Cosmin ne poate spune. Eu nu am participat la acea şedinţă. 
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     Dl. Consilier Local Vasile: 
     S-a agreat această variantă fără licitaţie publică, asta este discuţia. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Eu nu vorbesc de partea legală, eu am vorbit de preţ.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Legea este foarte clară din punctul acesta de vedere. Mai citim o dată? Investiţiile în 
infrastructura specifică serviciilor de salubritate care se realizează din fonduri proprii ale 
operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în 
proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi revin de 
drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-
teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a 
gestiunii se vor menţiona bunurile de retur, respectiv modul de repartiţie a categoriilor de 
bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare. 
     Dacă aveţi răbdare, vă citesc şi celelalte articole. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Am răbdare, sunt probleme cetăţeneşti care ne interesează.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu puteţi să spuneţi că n-aţi avut aceste informaţii până acum şi v-aţi trezit aşa, în faţa 
faptului împlinit. Aveţi informaţiile de trei luni de zile.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Dvs. v-aţi trezit că nu aveţi containere de gunoi pentru colectare selectivă şi spuneţi de 
la începutul anului că faceţi colectare selectivă. Iar în privinţa legilor, d-na primar, lăsaţi-i 
pe specialişti să vorbească de lege. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Să ştiţi că masterplanul de deşeuri a început pe vremea când eraţi dvs. viceprimar.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Da, de Consiliul Judeţean. V-a şoptit dl. Glăvan.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Bineînţeles, cu planificarea Primăriei Craiova. V-aţi trezit acum cu n-aţi fost deştepţi 
atunci.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     N-a fost deştept consiliul Judeţean, adică acei colegi de partid ai dvs.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu, Primăria Craiova a făcut cererea pentru numărul de amplasamente, de containere, 
ş.a.m.d. Dar, bineînţeles că aveţi o scuză pentru că nu era legislaţia în vigoare la vremea 
respectivă.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vă rog să votaţi cei care nu au votat.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Cum le ştiţi dvs. pe toate, d-na primar. Sunteţi foarte deşteaptă. Felicitări! 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     De aceea este primar.  
     Dl. Consilier Local Sas: 



sed extraord. 10.06.2021                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

     Eu nu vreau să fiu primar, nu-mi doresc aşa ceva. Eu am o meserie, spre deosebire de 
alţii care ocupă funcţii publice.  
Art.1. Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului  Craiova, doamna Lia – Olguța 

Vasilescu, în calitate de reprezentant de drept al Municipiului Craiova, în Adunarea 
Generală a Asociaților  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova  să voteze 
și să aprobe în Adunarea  

         Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, actul 
adiţional nr.3 la contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare 
a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul 
Dolj, precum şi operarea staţiei de sortare Goicea”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă mandatarea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ și directorului executiv al asociației, ca în numele și pe seama 
municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.3 prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea contractului 
privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale 
şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj și își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2017. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ și Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE 
S.R.L.-SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A.-IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT S.R.L. 

     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). 

 
 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Mai există întrebări şi interpelări? Art. 61 nu limitează. Eu v-aş ruga, totuşi, să daţi 
posibilitatea să formulăm măcar interpelări, nu în sensul de a face acum o dezbatere şi a 
prelungi şedinţa inutil. Eu vreau să mă refer la ziua de 8 iunie şi o rog pe d-na primar, până 
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la şedinţa următoare ordinară şi pe directorii de servicii , să prezinte un raport complex cu 
privire la cauze, soluţii. Este o situaţie pe care mulţi o considerăm deja jenantă. S-o fi 
schimbat şi vremea, s-or fi schimbat şi vremurile, însă cred că este de datoria noastră, a 
Consiliului Local, să tragem un semnal de alarmă şi să fim primii care încercăm să luăm 
nişte soluţii, aşa încât o rog, în mod frumos, pe d-na primar, până la următoarea şedinţă 
ordinară, de la sfârşitul lunii, să prezinte craiovenilor o situaţie reală ce putem să facem pe 
 
 toate palierele, şi la canalizare, şi raportat la condiţiile meteo, pentru că nu trebuie să găsim 
o scuză de o parte sau de alta, noi trebuie să rezolvăm o problemă. Mulţumesc! Deci scopul 
meu este să punem puţin în dezbatere acest subiect care deja presează foarte mult. Oraşul 
a fost blocat, deci o chestiune care a fost destul de complexă, să spunem, ca şi soluţii, motiv 
pentru care, în următoarele două săptămâni, rog şi pe directorii de servicii să găsească 
răgazul şi să facă un raport complex şi să vedem ce soluţii avem pe termen scurt, mediu şi 
lung. Mulţumesc! 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dacă îmi permiteţi, ca să nu ne apucăm acum cu rapoarte, până la urmă nu este în sarcina 
mea să mă ocup acum să scriu romane, pot să vă spun că administraţia s-a descurcat 
excelent, date fiind condiţiile. Excelent. Nu a dormit nimeni în noaptea aceea, din regii. 
După cum aţi văzut şi dvs., la o jumătate de oră după ce s-a oprit ploaia, am reuşit să 
deblocăm toate pasajele, Salubritatea a curăţat drumurile în noaptea aceea, a doua zi când 
au ieşit cetăţenii pe străzi, au găsit oraşul curat. RAADPFL a descongestionat trotuarele, 
în noaptea respectivă, ca să se poată circula, iar cei de la Compania de Apă nu pot să vă 
spun cum au intervenit în noaptea aceea şi ce cauze de stres, de nervi, într-o situaţie efectiv 
de urgenţă, cu care nu s-a mai confruntat niciodată oraşul Craiova. Cei de la Compania de 
Apă spun că niciodată nu a fost o asemenea cantitate de precipitaţii, încât să ajungă toate 
canalele  peste limita de avarie, adică toate canalele care preiau apele pluviale. Dacă aţi fi 
trecut ieri, sau alaltăieri pe str. Bibescu, aţi fi văzut că o conductă de canalizare, care nu 
este o conductă aşa mititică , ci cu diametrul de doi metri şi jumătate, a explodat efectiv, 
cu tot cu stradă, din cauza presiunii apei. Ce s-a întâmplat la Craiova , s-a întâmplat şi la 
Roma, s-a întâmplat şi la New York, şi în alte oraşe, şi la Cluj, şi la Sibiu, şi unde vă mai 
place dvs. 
     În ceea ce priveşte soluţiile, discut de ani de zile cu toţi miniştrii, şi ieri am discutat cu 
dl. Cseke că acele normative din 1983, trebuiesc schimbate. Noi nu putem acum să facem 
investiţie în conducte de canalizare care să preia mai mult de 20 l/mp, deşi ploile de ani de 
zile sunt peste 20l/mp, pentru că ne împiedică aceste normative şi, bineînţeles, legislaţia. 
Nu vom putea să le decontăm. A fost de acord cu mine că aşa este, de ani de zile trebuiau 
schimbate aceste normative şi aduse , în sfârşit, la necesarul pentru clima care este în 
ultimii ani.  
     În ceea ce priveşte Compania de Apă, ştiţi foarte bine că s-a votat în consiliul local, sunt 
fonduri din ID, fondurile lor de dezvoltare merg pe reţele de canalizare pluvială. Deci sunt 
prevăzuţi banii respectivi. Mai mult decât atât, noi nu am avut avertizare meteo că este o 
cantitate atât de mare de apă. Ne-au spus că este undeva la 25 l/mp, ceea ce putea să preia 
canalizarea într-un sfert de oră. Nu a fost aşa. Ba, mai mult decât atât, am văzut după şi un 
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comunicat că au fost doar 40 l. Dacă au fost doar 40 l/mp, eu mă fac popă. Evident, că nu 
puteau recunoaşte că au făcut o informare greşită. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Mulţumesc mult pentru precizările făcute, însă insist pe trimiterea la art. 61 care dă 
posibilitatea consilierilor să solicite astfel de interpelări scrise, răspunsul la interpelare se 
face scris. Nu este vorba de a face rapoarte, ci efectiv, să lămurim această situaţie, exact 
cum aţi spus dvs. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Mi-aţi făcut o interpelare într-o şedinţă extraordinară şi v-am şi răspuns. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Vă rog să mă lăsaţi puţin. Legea spune clar, la interpelare se răspunde în scris, 
consilierul are voie să formuleze interpelări şi către primar şi către directorii tuturor 
serviciilor şi îi rog în acest fel, în mod oficial, să facă acest lucru, pentru că nu este vorba 
cum s-au descurcat, şi nu asta era critica mea, ci problema este că deja a devenit o constanţă 
şi nu trebuie să căutăm acum vinovaţii. Haideţi să găsim soluţii, să deblocăm puţin, să 
spunem acest duel oratoric. Craiovenii aşteaptă mai mult de la noi, soluţii. Sunt 
impedimente financiare, impedimente legale. Haideţi să le identificăm, eu vreau să le am 
în acel raport tocmai ca să avem un moment T0 de la care să pornim. Eu am fost în trafic 
în acel moment şi de la Piaţa Mare până la Liceul „Elena Cuza”, am făcut o oră şi zece 
minute. Nu este vina primarului că n-a stat în intersecţie să dirijeze circulaţia, este evident, 
dar haideţi să vedem unde se pot întâmpla astfel de situaţii de urgenţă. Păi, de urgenţă a 
fost şi Colectivul. De urgenţă au fost şi alte situaţii când oamenii au murit. Noi nu trebuie 
să aşteptăm momentul respectiv când să ne trezim că sunt luate maşinile pe sus că mai era 
puţin şi câteva maşini puteau să fie luate pe sus şi oamenii să moară înecaţi în maşinile lor. 
Deci, eu asta vreau să încercăm, haideţi să facem un prim pas, să identificăm pe toate 
palierele ce privesc această problemă, nu canalizare, că aşa poate să vină şi un craiovean 
să spună, da, dar eu ţi-am plătit zeci de ani de zile apa pluvială şi acum ce faceţi? Nu s-a 
găsit nicio soluţie pentru serviciile prestate de-a lungul timpului să preia. Bun, a fost mai 
mare, mai mică, dar din ce în ce se pare că natura nu mai are răbdare cu noi. Haideţi atunci 
să încercăm să ne readaptăm, inclusiv noi, să vedem care este marja noastră ca şi consiliu 
local, să vedem ce ţine de Guvern. Haideţi să facem acele propuneri. Deci eu asta vreau, 
în consiliul local, să avem astfel de dezbateri şi astfel de soluţie. Mulţumesc! Repet, insist 
pe art. 61. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
    Am făcut acele propuneri de ani de zile, dl. Săuleanu, încă din momentul în care lucram 
la masterplanul pentru canalizare. Atunci am avut o discuţie cu cei de la CAO care mi-au 
spus că de atunci, încă din acele momente, ploile erau la peste 20 l/mp. Nu s-au aprobat 
aceste normative, din păcate şi dacă tot aţi adus în atenţie cum s-a circulat în oraş, vreau să 
vă spun că toţi poliţistii locali, toţi, indiferent că erau în libere, în concediu, au fost în 
intersecţii ca să dirijeze circulaţia, au dus cu maşinile bătrânii sau copiii care erau în 
pericol, pur şi simplu, în acele momente, în schimb n-am avut niciun poliţist de la 
circulaţie, nici măcar unul în stradă, care să ne ajute. Şi cred că asta spune multe. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
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     Sunt în asentimentul d-lui Săuleanu. Dl. Săuleanu vorbea despre soluţii clare şi 
concrete. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     V-am spus care sunt soluţiile. Trebuie schimbate normativele ca măcar investiţiile pe 
care le facem de acum încolo să fie investiţii corecte, din punct de vedere al climei, să ştim 
că pot să asigure necesarul de care avem nevoie. Cu natura, nu se bate nimeni, dl. Vasile.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Soluţia dvs. a fost să vă faceţi popă şi să vă rugaţi să nu mai ploua.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     D-na primar, dar aveţi idee, până când se modifică legile şi normativele şi o să poată 
face investiţii în canalizare, ţevile actuale de canalizare sunt decolmatate, sunt verificate 
de cei de la Compania de Apă, adică măcar să ştim că ce avem acum este funcţional. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Da, sunt decolmatate. D-na Rela poate să vă dea mai multe informaţii pentru că chiar 
lunile trecute ne-am ocupat de aceste lucruri.  
     D-na Viceprimar Filip: 
     Le comunic eu dragilor colegi cărora le-am şi pus pe grupul de consilieri ce s-a 
întâmplat ieri în New York, cel mai bogat oraş al lumii, a fost aceeaşi situaţie ca la Craiova 
. Pe cei interesaţi care nu sunt croiţi doar pe scandal, îi informez că de când am preluat 
împreună cu d-na primar, mandatul, Compania de Apă are un program de verificare a 
tuturor canalizărilor. Nici reparaţiile străzilor prin acordul cadru nu se fac decât în urma 
consultării lor, câte intervenţii au avut pe strada respectivă şi în condiţiile în care strada are 
o canalizare veche, din fondul ID ei o înlocuiesc. Tot din fondul ID, acolo unde se introduce 
pe fonduri europene canalizare menajeră, se completează de către companie pluviala care 
nu este decontabilă pe fonduri europene , deci suntem în program, ne ţinem de el, toată 
Craiova este verificată şi înainte de a se interveni pe o stradă şi efectiv, am centralizat 
străzile cu probleme repetate, pentru că acolo înseamnă că este o problemă la canalizare, 
acolo se intervine cu schimbarea canalizării peste tot. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Deci, care ar fi soluţiile pe termen scurt, pentru că asta cu modificare lege şi schimbarea 
canalizării în tot oraşul, este o chestie pe termen lung, durează foarte mult. Dar pe termen 
scurt, ca să diminuăm pe viitor impactul unor astfel de ploi? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Noi avem deja identificare zonele roşii din oraş, adică acelea care sunt inundabile de 
fiecare dată când plouă mai mult. Tocmai pe acelea, vrem să facem acum investiţii în 
reţeaua de canalizare pluvială. Numai că eu aş vre,a totuşi, să aşteptăm şi sper, din toată 
inim,a ca după discuţia pe care am avut-o ieri, cu dl. Ministru al dezvoltării, să fi înţeles 
urgenţa ca să se schimbe normativele, astfel încât, dacă tot facem această investiţie, ştim 
că dacă mai plouă iar, nu vom avea niciun fel de problemă.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dacă se schimbă aceste normative, vom putea să accesăm şi fonduri europene? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu. Pentru canalizare pluvială, nu există niciun fel de axe deschise şi nu au existat 
niciodată, din păcate.  
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     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Aveţi idee cam câte canalizări pluviale aţi asfaltat? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Să ştiţi că toate străzile care au fost recepţionate în ultimul an, am discutat cu cei de la 
Direcţia Servicii Publice, să meargă încă o dată, cu cei de la Compania de Apă şi, dacă 
există canalizări asfaltate, atunci să le refacă. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 10.06.2021. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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