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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 24.06.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 23, 4 consilieri sunt absenţi motivat (Marinescu Radu, 
Vasilcoiu Madalin Cristian, Vasile Marian, Voicinovschi Madalin Romeo).  Şedinţa este 
legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale sedintelor:  ordinară  din data de 
27.05.2021 şi extraordinară din data de 10.06.2021, cu modificarea în procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 10.06.2021, la pagina 12, punctul 3, cu privire la 
exprimarea dreptului de vot, în sensul 13 voturi împotrivă, în loc de 13 abţineri. Cu aceste 
modificări, supun aprobării dvs. cele două procese-verbale. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Spânu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna 
iunie  2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 5495/17.06.2021,  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 24.06.2021, ora 10,00,  cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
       

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui 
sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea 
procedurii de fertilizare in vitro „O șansă la viață-FIV” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
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organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 2021 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, 
şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, în 
vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în 
perioada 10-11 septembrie 2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.11 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.3 

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului din imobilul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.22 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Craioviţa 
Nouă Big din municipiul Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova 
şi Liceul „Ştefan Odobleja” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în str.Electroputere, nr.21 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale la educaţie pentru 
copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate” 

16. Întrebări și interpelări 
 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

 
    Supun la vot cele două proiecte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu,  suplimentată cu cele două puncte. 
    Dl. Consilier Local Sas: 
    Am şi eu o propunere. Propun să se scoată de pe ordinea de zi punctul 13. 
    D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Vreau să vă anunţ că d-na Primar astăzi nu poate participa la şedinţa Consiliului Local, 
întrucât este prezentă la o întâlnire pe teme de interes pentru  autorităţile administraţiei 
publice locale, şi, ca atare, dânsa fiind iniţiatorul proiectelor de pe ordinea de zi, nu se 
poate retrage niciun punct. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere şi la punctul de întrebări 
şi interpelări ca acestea să fie formulate în scris şi executivul  va comunica răspunsurile 
tot scris.  
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     D-na viceprimar îi ţine locul, nu? 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Da, dar nu este iniţiatorul proiectelor de pe ordinea de zi şi, ca atare, nu are capacitatea 
legală de a retrage proiectele de pe ordinea de zi.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Vă rog să supuneţi la vot propunerea de retragere. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot propunerea d-lui Sas, de retragere a punctului 13 de pe ordinea de zi. 
Cine este pentru? Votat cu 10 voturi pentru (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan 
Cristian, Enescu Georgel, Sas Teodor Nicusor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Dragoescu Cezar Mihail, Teodorescu Nicu Cosmin) 
şi 13 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian Sorin, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ 
Cristian, Spânu Dan Ştefan, Săuleanu Lucian Bernd) 
     D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
     Nu sunt îndeplinite condiţiile legale. Rămâne pe ordinea de zi.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate.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 24.06.2021, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
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 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui 
sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea 
procedurii de fertilizare in vitro „O șansă la viață-FIV” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 2021 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, 
şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, în 
vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în 
perioada 10-11 septembrie 2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.11 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.3 

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului din imobilul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.22 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Craioviţa 
Nouă Big din municipiul Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova 
şi Liceul „Ştefan Odobleja” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în str.Electroputere, nr.21 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale la educaţie pentru 
copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate” 

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

18. Întrebări și interpelări 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea 

unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru 
efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O șansă la viață-FIV” 
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 Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor 

infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in 
vitro-O Șansă la Viață-FIV, 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 și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 
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 asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia 

„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului 
internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE 
al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021,  conform contractului de 
asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.  Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.                
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           Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Asociaţia „Centrul Naţional 
de Educare Canină” 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 aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 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 asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia 

„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului 
internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE 
al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 2021,  conform contractului de 
asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.  Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Asociaţia „Centrul Naţional 
de Educare Canină” 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 asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, 

şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, 
în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, 
în perioada 10-11 septembrie 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 asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația 

Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, în vederea 
susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în perioada 
10-11 septembrie 2021, conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
și Federaţia Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing 
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului 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 aparatului de specialitate al 

Primarului 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 şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 

prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.11 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.5, ap.11, către Roşu Nelu Florin, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239039/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 149.432,81 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 23.993,04 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 153/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 22.44 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.11, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., din 
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acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat 
în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

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

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

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

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 

prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.3 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.2, ap.3, către Zîmbrea Alfred George, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239054/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 214.559,36 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
de ani şi cu un avans de 50.000,00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24.33 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.3, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., din 
acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat 
în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

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

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

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

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 

de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 

vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii 
în care a fost emis. 

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină imposibilitatea 
exercitării activităţii de administrare a condominiilor. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru 
persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
9. 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; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face 

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

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare, nr.465/2010 referitoare la delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Craiova, către 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi nr.146/2012 referitoare la concesionarea, 
prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
10. 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: 
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a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

b) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) se anulează pozițiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 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. 
 
 
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul 

de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului din imobilul aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.22 
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 gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către  Inspectoratul 

de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă utilă de 740 mp, din imobilul situat în str. 
Dimitrie Gerota, nr.22, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei nr.2 Poliţie Craiova. 

Art.2. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de 
folosirea spaţiului prevăzut la art.1, potrivit destinaţiei sale. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
12. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Craioviţa 
Nouă Big 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 închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a spaţiului 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificat în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



sed ord. 24.06.2021                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, Documentaţia de atribuire, inclusiv a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1, conform anexei nr.2 
care face 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 contractul 
de închiriere a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” 

Craiova şi Liceul „Ştefan Odobleja” Craiova, a unor bunuri aparținând 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Electroputere, nr.21 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să vă spun că sunt 55 de clase la Liceul Odobleja şi există o normă pentru 

trei profesori. Sunt 46 de ore de sport. 46 de ore de sport pe săptămână nu se pot face într-
o singură sală de sport. Cred că la Voltaire, fiind doar 11 clase, şi existând doar o jumătate 
de normă pentru un profesor care are întregită norma şi la Energetic, sala care s-a făcut în 
incinta liceului, care s-a luat în clădirea din dreapta, pe bani foarte mulţi amenajată, ajunge 
pentru aceşti copii, care vin la şcoală când şi când, cât şi vreau să vă mai spun că intră 25 
şi în clasa a 12-a ajung maxim 17 în aceste clase. Pentru că tot timpul au fost vitregiţi de 
aceşti elevi şi profesori de la Liceul Odobleja, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului a 
aprobat  acelaşi număr de ore de sport. Unde le vor desfăşura cele 46 de ore săptămânal, 
dacă li se ia şi această sală de sport, numai pentru a face aşa, cuiva pe plac, sau pentru 
nişte răutăţi care nu îşi au rostul. În pericol a fost de desfiinţare acest liceu, dacă nu se 
aproba încă o clasă, pentru cei care nu ştiu. Iar interesul pentru liceu cred că este din ce 
în ce mai puţin. Să sperăm că această ceartă între aceşti domni profesori şi elevi, care şi 
ei sunt afectaţi, bineînţeles, va fi rezolvată şi noi vom avea puterea să nu încăierăm această 
comunitate de profesori şi elevi. Vă mulţumesc foarte mult! 

Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
O să încep prin a citi ceva care apare în descrierea Liceului Voltaire, care se 

prezintă ca fiind o unitate de învăţământ preuniversitar de elită. De fapt, nu este aşa. Este 
o unitate de învăţământ cu 12 clase, ţinută artificial în viaţă pentru a satisface anumite 
dorinţe şi ambiţii. Vreau să menţionez faptul că, la începutul anului, aşa cum amintea şi 
colega mea, d-na Ungureanu, cu largul acord al Inspectoratului Şoclar Judeţean, s-a 
înfiinţat o clasă de a 9, pentru ca liceul să poată funcţiona. Un alt lucru care trebuie 
amintit, este faptul că, în cursul anilor, aşa cum spunea şi d-na Ungureanu, elevii, 
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probabil, speriaţi de înalta performanţă de la Liceul Voltaire, migrează în număr mare 
către alte licee. Împreună cu dl. Stoian, am mers ieri la cele două licee şi am încercat să 
discutăm cu directorii de acolo. Doamna Director de la Liceul Voltaire s-a simţit 
anchetată, aşa a spus dânsa, citez, de faptul că noi am mers să punem câteva întrebări 
normale, din punctul nostru de vedere. 

Pe site-ul liceului se spune că există parteneriate cu universităţi de prestigiu din 
Franţa. Nu există decât un singur parteneriat cu o instituţie din străinătate. Şi nu din 
Franţa. Iar, conform materialelor puse la dispoziţie de primărie, pe care le avem la 
dispoziţie, se poate citi acolo că d-na director de la Liceul Voltaire solicită, citez, 
atribuirea unei săli de sport. Noi, printr-o generozitate ieşită din comun, le oferim şi o 
suprafaţă de 4362 mp. Mă întreb dacă cei 17 copii, cum spunea d-na Ungureanu, ieşind 
pe această suprafaţă de 4362 mp, există posibilitatea să se rătăcească.  

Drept urmare, noi considerăm inoportună punerea pe ordinea de zi a acestui punct. 
Colegul Teo Sas a solicitat scoaterea. Nu s-a realizat.  

Ar mai fi câteva lucruri de amintit. Inspectoratul nu a fost anunţat despre acest 
lucru. Liceul Odobleja nu a primit nicio notificare în acest sens. Au fost puşi în faţa 
faptului împlinit. Noi nu ştim ce implicaţii are acest demers, dacă afectează activitatea 
didactică a elevilor, dacă afectează comunitatea respectivă, dacă există elevi înscrişi la 
Liceul Odobleja  care locuiesc pe strada de la intrarea în incinta acelei şcoli, şi ca urmare 
a închiderii porţii şcolilor, urmează să parcurgă 30 de minute până la noua intrare care 
este propusă. Ar mai fi lucruri de spus. Mă rezum doar la astea. Şi aştept un răspuns. Vă 
mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vă reamintesc că puntul de vedere al Liceului Odobleja, a fost transmis către 

consiliul local. Probabil că l-aţi primit cu toţii.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aşa cum noi am susţinut în toţi aceşti ani, USR este pentru depolitizarea 

administraţiei şi depolitizarea acestor funcţii. Din păcate, constatăm astăzi că discutăm 
despre conflicte şi războaie ce au la bază probabil un temei politic. În continuare, pentru 
a face bine în societatea şi comunitatea în care trăim, consider că aceste funcţii de directori 
în şcoli, licee, ar trebui depolitizate şi să nu aibă absolut nicio legătură cu politicul, astfel 
încât să fie orientate doar către elevi şi pentru a face şi a oferi performanţă. Totodată, nu 
văd nicio legătură între existenţa sau inexistenţa unei performanţe şcolare a elevilor, cu 
dreptul acestora de a avea şi de a susţine, de a face orele de sport, de educaţie fizică. Avem 
undeva la 350 de elevi la Liceul Voltaire, care, în prezent, nu au unde să îşi desfăşoare 
orele de sport, iar prin ceea ce se solicită astăzi, prin acest punct de pe ordinea de zi, din 
trei terenuri, atenţie!, sunt trei terenuri de sport în aer liber în momentul de faţă, unul se 
dă către Voltaire şi 2 către Odobleja, astfel încât, cele 46 de ore de sport de care spunea 
d-na Ungureanu, se pot împărţi câte 23- 23 pe cele două terenuri. Totodată, este normal 
ca acei elevi, este dreptul lor, încă o dată subliniez, să poată să desfăşoare activitatea de 
educaţie fizică şi pe timpul iernii, de aceea au nevoie şi de o sală de sport. Cum s-a ajuns 
aici este o altă discuţie, dacă este bine ca Liceul Voltaire să fie sau să nu fie în incinta 
Liceului Odobleja, dar este o altă discuţie. Însă, noi avem o stare de fapt acum pe care 
trebuie să o rezolvăm, să găsim o soluţie astfel încât toată lumea să-şi poată desfăşura 
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activitatea.  Totodată, dacă ne raportăm la numărul de elevi, din cei 1500, câţi are 
Odobleja, undeva la 7-800 de elevi sunt la seral şi postliceală şi nu fac ore de sport, deci 
practic, elevii care fac ore de sport de la Liceul Odobleja, sunt undeva la 5-600 , iar cei 
de la Voltaire sunt 350. Sunt 3 terenuri de sport. Odobleja rămâne cu 2, Voltaire cu 1, 
deci este chiar o împărţire foarte corectă şi echitabilă din punctul meu de vedere. Asta 
doream să spun. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
Nu i s-a permis d-nei directoare de la Odobleja să intre de către gardian. Aţi dat 

dvs. dispoziţie pentru aşa ceva?  
Dl. Preşedinte: 
Poate să intre un reprezentant şi să asiste. Nu a dat nomeni dispoziţie. Dl. Mateescu 

să meargă s-o invite pe d-na Director în sală.  
Dl. Consilier Local Stoian: 
Este cea mai în măsură să ne explice situaţia de acolo. Ieri când am fost cu colegul 

meu, Răzvan Diaconu, am invitat şi directoarea de la Voltaire şi directoarea de la 
Odobleja. Aşa mi se părea normal, ca fiecare să-şi susţină punctul de vedere. Eu o să fiu 
foarte scurt, să ştiţi. Pe mine nu mă interesează disputele dintre profesori, sau dintre 
directori, sau  disputele politice. Pe mine mă interesează binele copiilor craiovenilor. Vin 
cu o propunere în faţa dvs. să ne întâlnim la masă cu cele două directoare, cu un 
reprezentant al Primăriei, un reprezentant al Consiliului Local să stabilim o minută pentru 
că acolo este loc pentru toată lumea. Nu trebuie să împărţim, să dăm sala de sport lui 
Voltaire, sala de sport lui Odobleja, intrarea nu ştiu care , intrarea nu ştiu care. Este loc 
pentru toată lumea. Copiii n-au nicio vină. Trebuie să-şi desfăşoare liniştiţi activitatea pe 
care o au de desfăşurat. Atât am avut să spun şi vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Multe pasiuni a stârnit acest subiect. Putem să mergem şi la Adam şi Eva şi să 

constatăm că la un moment dat este puternic inclus în planul de învăţământ preuniversitar, 
avea mai multe licee cu predare în limbi străine, chiar până în 1974, dacă îmi aduc eu 
bine aminte, Elena Cuza, când s-a desfiinţat ultima dată. Nu ştiu de ce în discursurile 
anterioare ale colegilor, am observat multe ironii, că unii învaţă, alţii nu învaţă. Eu cred 
că toţi suntem oameni cu experienţă şi trebuie să stăm departe de astfel de aprecieri. Toţi 
copiii sunt frumoşi, toţi copiii sunt buni, toţi copiii învaţă, aşa cum şi părinţii lor se zbat 
în acest sens. Deci, v-aş ruga să încercăm să ne delimităm de astfel de aprecieri.  

Două chestiuni ar trebui să reţinem. Pe de o parte că noi astăzi, ceea ce votăm, sunt 
aspecte nu legate de norme, cadre didiactice , desfăşurarea procesului de învăţământ. Noi 
aici, UAT şi Consiliul Local, noi, ca şi consilieri, trebuie să analizăm această problemă 
decât din punct de vedere patrimonial. Toate aspectele care au fost ridicate, repet,  cad în 
sarcina Inspectoratului Judeţean Şcolar , nu a noastră. Dar, totuşi, trebuie să ne aducem 
aminte în acest parcurs al ultimilor ani că unele chestiuni au fost tranşate, aşa încât, ele 
nu mai pot să fie, chiar dacă ne-am dori noi şi mă refer la HCL 282/2018, care a fost 
atacat în instanţă de către profesori, a intrat sub puterea autorităţii de lucru judecat şi s-a 
tranşat foarte clar cu privire la atribuirea imobilului respectiv şi desfăşurarea activităţilor. 
Nu mai contează ce s-a întâmplat, de ce nu s-a putut. Cert este că este obligaţia şi a fost 
obligaţia Consiliului Local la vremea aceea, să acorde astfel de spaţii, să asigure, pentru 
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că este o obligaţie legală pentru UAT să asiugre spaţii pentru un astfel de liceu, care este 
acreditat şi este în reţeaua liceelor la nivel naţional , deci nu este, cum am auzit chiar 
zilele trecute,  un liceu privat. Haideţi să încercăm puţin să analizăm, să dăm la o parte 
tot acest stufăriş şi să vedem problema foarte simplu. Anume, repet, deja avem un HCL 
intrat  sub autoritatea lucrului judecat, s-au atribuit spaţiile respective. Ceea ce se doreşte 
acum, pe de o parte este vorba de o delimitare a imobilelor şi doi, acordarea acestei săli. 
Cu privire la delimitare, chiar v-am trimis pe grupul de whats app al consiliului local, a 
fost chiar solicitarea expresă a celor de la Odobleja. Ceea ce, din punctul acesta de vedere, 
nu ar putea să invoce, să spunem, vreo critică, este lipsită de interes orice susţinere în 
acest sens, odată ce, de două trei ori au cerut autorităţii, şi lui Voltaire, şi UAT-ului, şi d-
lui primar, la vremea respectivă, Genoiu, să rezolve această problemă. Rămâne în discuţie 
problema sălii. De ce nu s-ar putea da una dintre săli? Iar dl. Drăgoescu a spus-o foarte 
clar, anume că există din punct de vedere tehnic această posibilitate şi nimeni nu este 
vătămat pentru că şi la rândul său, Odobleja rămâne cu săli suficiente. Pe de altă parte, 
aceste, să spunem aspecte, unii colegi le-au catalogat ca ceartă. Nu este nicio ceartă, eu 
nu am auzit ceartă. Într-adevăr, pot să recunosc poate poziţia colegilor profesori de la 
Odobleja, a fost ceva mai vehementă, este dreptul dânşilor, dar noi aici nu ţinem partea 
unora sau celorlalţi. Şi ne întoarcem la ceea ce a spus dl. Stoian, deşi, într-un fel, nu sunt 
mulţumit de, să spunem, încercarea de a se informa la maniera aceasta şi vreau să pun 
punctul pe i şi d-na Secretar, eventual, să reţină aceste aspecte. Nu ştiu cum le vom 
reglementa, dar o să spun imediat despre ce este vorba. A înfiera, a încerca să înfierăm pe 
unii de la Voltaire, profesori, să ne uităm la site-ul lor că nu ştiu ce a scris, că nu sunt 
universităţi, eu cred că deja intrăm în zona ridicolului. Aici nu cred că cineva a venit să 
critice Odobleja, ci căutăm o soluţie. Dacă vreţi să continuăm aceste certuri , în realitate, 
o spun aşa, sub beneficiul de inventar, poate tocmai ca la vremea respectivă, în 2018, nu 
s-a găsit acea soluţie de care spunea dl. Stoian, să se stea la masă, s-a ajuns în această 
situaţie oarecum necesară pentru că a fost un conflict foarte puternic în 2018, mi-am adus 
aminte, greve, copii folosiţi, ieşit în stradă, venit la tribunal, chestiuni care, din punctul 
meu de vedere, să spunem, nu cred că ar fi justificate. Dar mă rog, este dreptul unora. 
Problema este că în momentul de faţă ne-am depărtat de acel moment. De ce mai răscolim 
o chestiune care a fost tranşată, repet, chiar printr-o hotărâre judecătorească. Motiv pentru 
care revin la barometrul indicat de dl. Stoian şi prevăzut de lege: interesul copiilor, 
obligaţia UAT-ului. Dacă sunt acolo două săli de sport, spune dl. Drăgoescu că are şi trei 
terenuri, de ce nu poate să ia Voltaire una dintre săli. Apoi v-aş ruga totuşi să încercăm, 
eu înţeleg, să spunem aşa, interesul, asta este dezbaterea publică şi politica locală, dar să 
spunem că unul trebuie să stea cu trei şi celălalt cu nimic, mi se pare deja la limita 
ridicolului. Orele la momentul de faţă se fac într-o clasă. Cu alte cuvinte, a face această 
partajare, este necesar, este atributul exclusiv al UAT-ului, noi suntem cei care acum 
votând, nu cum am auzit în spaţiul public zilele trecute, cine o să voteze pentru Voltaire, 
o să aibă plângere penală. Vă rog frumos să-mi faceţi mie primul, să mă treceţi pe mine 
în capul listei. Nu vă spun că au fost plângeri penale făcute de Odobleja. S-au respins. S-
au făcut la minister zeci de sesizări. S-au făcut la ISJ. S-au făcut verificări. Oameni buni, 
cât credeţi că putem să mergem cu un astfel de circ administrativ. Haideţi să ne lămurim 
acum pe această problemă. Eu nu ştiu de ce ne chinuim pentru că, de-a lungul timpului, 
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comasări s-au mai făcut la nivelul şcolilor. Nu există niciun risc pentru nimeni. Tocmai, 
o partajare de genul acesta, ar da o siguranţă mai mare Colegiului Odobleja. Sunt de acord, 
are probleme învăţământul preuniversitar. Păi, haideţi să găsim noi, consilierii, soluţii 
pentru îmbunătăţirea şi atractivitatea unor astfel de licee, de condiţii, să băgăm investiţii, 
dar nu să ne apucăm să dăm doar unuia şi celuilalt nu, sau să intrăm iar în acest carusel 
de litigii. Concluzia aceasta ar fi, şi aş vrea totuşi să subliniez o chestiune pe care ar trebui 
să o reglementăm la un moment dat: limitele, în ce context şi când consilierii locali pot 
să facă verificări la instituţiile publice din Craiova. Evident că doamna respectivă s-a 
simţit oarecum luată la întrebări, pentru că nu a ştiut cum să aprecieze o astfel de 
intromisiune , pentru că, din păcate, consilierii locali nu au astfel de atribuţii. Am Codul 
administrativ. L-am luat astăzi de trei ori la rând. Nu prevede o astfel de soluţie. A, putem 
noi, consilierii, să votăm, cred că chiar cu o treime, o comisie să facă ceva. Sau puteaţi pe 
grupul de whats app al Consiliului local să cereţi nişte informaţii suplimentare, dacă vă 
permitem colegial ca dvs. cei doi de la PNL să mergeţi şi să întrebaţi. Cred că era o chestie 
ok şi diplomată. Problema este că în momentul în care, şi aici cădem noi într-o altă plasă, 
noi nu susţinem interesele unora sau ale celorlalţi, ci ale copiilor şi noi nu putem să fim 
mingea de ping-pong a craiovenilor după un interes sau altul, că sunt echipe de fotbal, că 
sunt licee, că sunt jocuri de criket. Concluzia mea aceasta ar fi. Nu uitaţi că este obligaţia 
noastră legală să asigurăm copiilor aceleaşi condiţii. Problemele de orice natură legate de 
procesul de învăţământ au fost tranşate. Orice alte chestiuni se vor regla. Noi nu putem 
să credem în această gândire pozitivă că directorii respectivi, până la urmă, după ce se va 
face această împărţire, vor găsi să-şi facă orele aşa cum trebuie? Credeţi că Inspectoratul 
Şcolar, care ştie de doi ani problema asta, nu a sesizat? Eu zic că intrăm prea mult în nişte 
chestiuni care chiar nu ne privesc. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
A punctat foarte bine colegul Săuleanu, dar şi dl. Drăgoescu, şi, într-adevăr, d-na 

director de la Liceul Voltaire s-a simţit oarecum ameninţată şi intimidată ieri, de vizita 
celor doi colegi, şi mi se pare, pe bună dreptate, că a fost aşa. În rest, nu am nimic în plus 
să spun faţă de ce a spus dl. Săuleanu. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Cred că trebuie spuse lucrurile aşa cum sunt, adevărate, din interior. Eu sunt 

membru şi în consiliul de administraţie de la Ştefan Odobleja şi ca să nu generez dreptul 
la replică, n-am să folosesc numele colegilor, dar am să răspund la anumite probleme 
ridicate. Pe logica imbatabilă a unui coleg liberal, ar trebui Odobleja să fie închis, dacă 
mergem pe logica aceasta, lucru care nu este de dorit. Dl. Stoian, de asemenea, şi dl. 
Săuleanu, spuneau că primează binele copiilor. Într-adevăr, primează binele copiilor, al 
tuturor copiilor, şi de la Odobleja, şi de la Voltaire. S-a spus puţin mai devreme că este 
vorba despre pasiuni. Da, este vorba despre pasiuni liberale aici, pentru că parte din 
oamenii care şi acum se află afară şi care sunt cei care generează acest pseudo-conflict, 
sunt oameni pe care colegii de la liberali i-au folosit în campanie şi le-au promis că le vor 
da înapoi şcoala şi că Voltaire va fi aruncat în stradă. Şi asta este adevărat şi bănuiesc că 
o ştiţi. 

Într-adevăr, ar fi bine să depolitizăm învăţământul pentru că în acest moment la 
Odobleja avem doar liberali care se dau cu capul de pereţi să facă circ. Şi asta reuşesc să 
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facă: circ. Ei sunt activişti politici acolo, nu mai fac şcoală deloc . Vă pot spune că anul 
trecut, am fotografiat la nenumărate şedinţe de consiliu de administraţie, săli goale, fără 
profesori, fără elevi. Oamenii care astăzi ne spun că este moral să facem sau să dregem, 
sunt nişte ingineri care sunt profesori la Odobleja, şi în afară de a fi acolo, nu mai fac 
nimic. Ore nu îşi fac, iar rezultatele s-au văzut foarte clar, şi-au pierdut titlul de colegiu 
pentru că la bac rezultatele au fost dezastruoase sau din ce în ce mai dezastruoase, an de 
an, iar astăzi, când vorbim despre Odobleja, de la acel liceu de prestigiu, de top, care era 
în capul listei, acum este un liceu „în cap”, din cauza acestor dascăli, care şi-au uitat 
menirea lor, aceea de a face educaţie şi, aşa cum spune dl. Săuleanu, şi-au petrecut ani de 
zile pe la parchete, pe la instanţe, dând în judecată pe te -miri- cine. Cred că jumătate din 
primărie şi jumătate din cei de la Voltaire şi Inspectoratul Şcolar, au fost târâţi prin 
instanţe şi prin dosare penale. N-aş vrea să închei înainte de a vă spune că solicit public 
un audit la acest liceu pentru că acum văd că nu este loc în sălile de sport, dar în urmă cu 
două luni de zile, cu toată opoziţia mea, a colegului Dan Diaconu şi a reprezentantului 
primarului, au închiriat sala de sport, deşi au încălcat legea. Le-am spus atunci în faţă că 
nu pot să închirieze sala de sport fără acordul Consiliului Local şi există o prevedere 
expresă şi în lege, şi în hotărârile noastre de Consiliu Local, acest lucru nu s-a întâmplat, 
pentru că ei, acolo, aşa cum vă spuneam, sunt nişte activişti politici porniţi pe scandal. 
Tot ceea ce le transmitem noi, nu este bun de luat în seamă. Aşadar, vă spun sincer, există 
spaţiu suficient şi pentru Voltaire şi pentru Odobleja, sala de sport care rămâne la 
Odobleja este sala de sport cea mare, deci nu cea mică, cea mică pleacă la Voltaire. Sunt 
31 de formaţiuni de studiu, am rugat-o pe d-na directoare în urmă cu două zile să-mi 
transmită orarul şi gradul de ocupare al sălii. Acest lucru nu s-a întâmplat, adică nu am 
primit un răspuns de la dumneaei. Între timp, mi-am făcut şi eu propriile cercetări, am 
mai întrebat pe la liceele din Craiova. Am să dau un simplu exemplu, undeva unde 
numărul de elevi este dublu, o sală de sport identică cu cea de la Odobleja, la Colegiul 
„Fraţii Buzeşti”. Acolo sunt 59 de clase  care fac ore tot în 5 zile ale săptămânii. Dacă 
cineva de la Odobleja spune că nu se pot face 31 de ore de sport sau 46 cu tot cu partea 
aceea care este pe lângă ore, da? Dacă cineva spune, ori nu ştie, ori minte. Iar acela nu 
este dascăl care nu ştie să facă un orar. Şi, dacă într-adevăr nu au loc, să distrugă acele 
contracte de închiriere pe care le aprobă pe bandă rulantă, fără acordul nostru, ilegal. De 
aceea, încă o dată, vă rog frumos să trimiteţi un audit la Liceul Tehnologic „Ştefan 
Odobleja” , iar rezultatele acestui audit să ne fie făcute publice, nouă, aici, aduse la 
cunoştinţă în plenul Consiliului Local, la următoarea şedinţă. Vă mulţumesc mult! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
O să spun numai câteva cuvinte, în replică. Referitor la ce a spus colegul Dindirică 

şi dl. Săuleanu, eu împreună cu colegul Răzvan Diaconu, ieri nu am fost să anchetăm 
acolo. Pur şi simplu, am fost şi ni se pare normal, să ne informăm la faţa locului. Este o 
diferenţă. Am stat trei ore cu directoarea de la Odobleja şi am vizitat toată şcoala, cap 
coadă şi o jumătate de oră cu directoarea de la Voltaire. Nu mi se pare că am venit să 
facem anchetă.  

Dacă dl. Săuleanu era un pic mai atent la intervenţia mea dinainte, eu nu am propus, 
cum este şi proiectul propus de primărie, să se dea o sală de sport unui liceu şi altă sală 
de sport altui liceu. Nu. Am spus că este loc pentru toată lumea. Deci pot să vină fără să 
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mai apară aceste discuţii, fără să mai apară acest proiect pe ordinea de zi a noastră, de 
separare. Dacă dvs. vi se pare normal ca elevii a două licee să intre pe intrări separate în 
secolul XXI, mie mi se pare cea mai mare aberaţie. Încă o dată repet, sunt copii 
craiovenilor şi unii şi alţii. Noi trebuie să avem grijă de ei. Mulţumesc! 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
N-am vrut decât să vă spun că sunt 780 de copii care învaţă dimineaţa şi sunt 46 de 

ore de sport. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că acest scandal care este acolo, 
trebuie intermediat de nişte oameni care chiar nu vor răul nimănui. Nu am vrut nimic 
altceva, decât că trebuie să avem puţin discernământ să ne gândim la nişte copii şi la nişte 
profesori care nu fac niciun scandal şi îşi apără interesele. 

D-na Viceprimar Filip: 
Bună ziua! Din 2018 am privit de pe margine aceste lucruri. După cum ştiţi, nu am 

lucrat în administraţia publică decât la RAADPFL, însă trăiesc în Craiova şi iau contact 
cu foarte mulţi oameni. Din 2018, amintiţi-vă cu toţii, că foarte mulţi din prietenii noştri, 
poate şi noi, am optat pentru a studia copiii noştri la Colegiul Odobleja că la un moment 
dat furniza IT-işti mai buni decât colegiile din centru, însă cred că acolo se întâmplă ceva 
pentru că la ora actuală, Liceul Odobleja este sub multe licee din Craiova. A scăzut nivelul 
învăţământului, a scăzut media, şi cred că asta nu se datorează nici primăriei, nici 
inspectoratului, ci cadrelor didactice care, de la părinţi ştiu că nu mai fac activitate şcolară, 
ci doar politică. Eu vă spun din afară. Nu sunt nici în consiliul de administraţie al acestor 
şcoli. Personal, am trăit vremuri când doream pentru mulţi copii să termine Odobleja. 
Acum se fuge de Odobleja. Asta ar fi un semnal de alarmă de tras pentru doamna director 
prezentă aici şi pentru cadrele didactice şi, să ştiţi, dl. Drăgoescu, sunt de acord cu dvs. 
să depolitizăm învăţământul însă, în ultima ordonanţă au venit la mine foarte multe cadre 
didactice în audienţă. Dacă până acum, pentru concursul de director de şcoli şi licee se 
înscriau la concurs cadre didactice cu anumite trepte, cu o anumită vechime, prin ultimele 
reglementări, orice cadru didactic care deţine o diplomă de definitivat, poate să se înscrie 
la examenul pentru conducerea unei şcoli şi unui liceu şi, practic, să ne educe copiii. Fără 
experienţă. Ştim cu toţii ce înseamnă să ai experienţă, după ce ai ars nişte etape. După ce 
aceste noi reglementări se vor arde etape, vor conduce şcolile, ca să folosesc un termen 
folosit foarte des folosit de colegii noştri lipitori de afişe, pentru că numai ei toţi pot să 
îndeplinească condiţiile de a conduce o şcoală şi un liceu şi a gestiona învăţământul 
copiilor noştri şi ai oamenilor pe care noi îi reprezentăm aici şi vreau să vă spun că, dacă 
aş fi cadru didactic, sau conducerea liceului Odobleja, pentru scăderea drastică a nivelului 
de învăţământ şi pentru ce se întâmplă acolo, eu mi-aş da demisia. Am mai făcut-o o dată. 
Sunt un om care îşi asumă. Dar să venim aici şi să folosim copiii şi din 2018 toată Craiova 
vorbeşte doar de scandal. Vreţi să vă spun? Copiii între ei se iubesc. Şi la Voltaire şi la 
Odobleja. Singurii care fac circ şi scandal sunt profesorii. Acestea sunt cadrele didactice 
care ne educă copiii? 

Dl. Director Gâlea: 
Aş vrea să încep prin a vă spune că de la începutul scandalului din anul 2018, au 

avut loc mai multe întâlniri între cele două unităţi de învăţământ şi autoritatea publică 
executivă şi nu s-a reuşit să se ajungă la niciun rezultat. Nu s-a putut nici să li se permită 
celor de la Voltaire de către Colegiul odobleja, să folosească sala de sport, aşa cum dl. 
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Stoian ar fi propus în această şedinţă de consiliu, Colegiul Odobleja opunându-se cu 
vehemenţă, ba mai mult, închiriind această sală de sport către terţe persoane private 
tocmai pentru a motiva faptul că aceasta este ocupată. De asemenea, aş vrea să facem o 
distincţie între cifra de şcolarizare şi anume numărul de locuri de elevi dintr-o unitate de 
învăţământ comunicat de Inspectoratul Şcolar Judeţean la începutul fiecărui an şcolar şi 
numărul efectiv de elevi care îşi desfăşoară activitatea într-o unitate de învăţământ. S-a 
vorbit aici de 1500 de elevi la Colegiul odobleja. Nu. Sunt 1300 de elevi. Cifra de 
şcolarizare a avut o evoluţie de la 2100 de elevi şi s-a ajuns la 1500 de elevi. Baza 
materială se întinde pe o suprafaţă de 63 mii de mp pentru Colegiul Odobleja, iar cei de 
la Voltaire nu aveau nimic. Noi suntem aici pentru a asigura baza materială pentru toate 
unităţile de învăţământ. Consider că prin aceste transmiteri în administrare, se asigură o 
bază materială corectă pentru ambele unităţi de învăţământ. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Într-adevăr, am auzit că se discută de politizare. Interesul principal este ca cele 

două licee să-şi desfăşoare activitatea în condiţii optime pentru copii. Dar, pentru că am 
discutat de politizare, aş vrea să aduc aminte, despre cum a fost politizată administraţia 
în municipiul Craiova. Şi despre rezultatele pe care le are politizarea acestei administraţii 
din municipiul Craiova. Nu are legătură, dar am văzut luna trecută în şedinţa de consiliu 
când am ieşit afară şi am văzut ce a însemnat politizarea administraţiei PSD din Craiova. 

Dl. Preşedinte: 
Avem un material, avem punctul de vedere al Liceului, făcut cunoscut tuturor 

consilierilor locali. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului ,,Ștefan Odobleja” 
Craiova asupra bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, 
astfel: terenul în suprafață de 4.362 mp, situat în strada Electroputere nr.1, și  
construcțiile amplasate pe acesta:teren de sport, clădirea C6-sală sport, clădirea 
C8-pavilion poartă, identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului ,,Voltaire” Craiova asupra 
bunului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, astfel: teren în 
suprafață de 1.293 mp., situat în strada Electroputere nr.21, identificat conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova, a bunurilor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă darea în administrare către Liceul ,,Ștefan Odobleja” a bunului 
identificat la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă stabilirea accesului către cele două unități de învățământ, după cum 
urmează: 
- prin strada Electroputere nr. 21, pentru Liceul,,Voltaire”; 
- prin strada I.D. Sârbu, pentru Liceul ,,Ștefan Odobleja”. 

Art.6. Preluarea-predarea bunurilor prevăzute la art.1 şi art.2, se va face pe  bază de 
protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri. 
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Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
preluare-predare a bunurilor prevăzute la art.1 şi art.2. 

Art.8. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.341/2011 şi nr.282/2018 privind darea în administrare 
către Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova şi Liceul „Voltaire” Craiova a unor 
bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova şi nr.147/1999 
referitoare  la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul ,,Ștefan Odobleja” 
Craiova și  Liceul ,,Voltaire” 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 Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Spânu Dan Ştefan, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard 
Alexandru, Dragoescu Cezar Mihail, Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu 
Lucian Bernd) 

- 6 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan Cristian, Enescu 
Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Stoian Daniel , Ungureanu Adriana). 
 

 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
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 suprafeţelor terenurilor 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.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se anulează poziţiile cu privire la bunurile 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 
Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
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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. 
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale 
„Elena Farago” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale 
la educaţie pentru copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 

sumei de 18.141,04 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale 
„Elena Farago” Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale 
la educaţie pentru copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate”. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 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 de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-794.858 mii lei (505.421 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 289.437 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-794.974 mii lei (505.421 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 289.553 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-42 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2021. 
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
17. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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 – 1.408.186,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.411.501,00 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 unanimitate de 
voturi. 
  
 
 
 
 
 
18. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Preşedinte: 
Dacă sunt,vă rog să formulaţi în scris întrebările şi interpelările, pentru ca cei în drept 

să răspundă. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Regula este între şedinţe să răspundem. Cel puţin în prima săptămână să le avem 

pentru a comunica răspunsurile odată cu ordinea de zi.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 24.06.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL, 
            Dan- Ştefan Spânu                                                   Nicoleta Miulescu 
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