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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.07.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier este absent motivat (Borţoi Manuel).  Şedinţa 
este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului local, 
supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor:  ordinară  din data de 24.06.2021 şi 
extraordinară din data de 06.07.2021. 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 iulie  2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 5892/22.07.2021, modificată prin dispoziţia nr. 5917/26.07.2021,  
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 sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26 (Centrul 
Multifuncţional) în data de 29.07.2021, ora 10,00,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
       

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august-
octombrie 2021 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii 
Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a consilierilor 
regionali și locali ai Uniunii Europene 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii aferentă semestrului 
I/2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă semestrului I/2021 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

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

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club 
Municipal Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Sport Club Municipal Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 

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

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea dnei.Golumbeanu Constanţa,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Recunoştinţei, nr.14 bis 

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova S.R.L, tarifele 
pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru activităţile delegate, 
desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania de 
Apă „Olteni” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020 
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24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a 
unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

25. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. asupra unui bun care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de concesiune nr.46/13.05.1994 
încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii 
Dolj 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1/01.07.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” şi S.C. 
EMARAL PROD S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
nr.3803/15.08.2007 şi nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi S.C. 
NADCOM SAT S.R.L., respectiv S.C.GPV GRUP S.R.L 

30. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37420/17.05.2006  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florincescu - Gheorghe Ion, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Florincescu - Gheorghe Ion 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr.1/30.03.2021 
încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” și S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 
9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru traversarea prin 
spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021 

34. Întrebări și interpelări 
 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu menţiunea că punctul 20 al ordinii de zi va 
deveni  punctul 25, iar punctul 25 va deveni 20. 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 29.07.2021, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
august-octombrie 2021 
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2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii 
Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a 
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii aferentă semestrului 
I/2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă semestrului I/2021 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

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

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport 
Club Municipal Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al Sport Club Municipal Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. asupra unui bun care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova 
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21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea dnei.Golumbeanu Constanţa,  asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Recunoştinţei, nr.14 bis 

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova S.R.L, tarifele 
pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru activităţile delegate, 
desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania de 
Apă „Olteni” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020 

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a 
unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

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

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de concesiune 
nr.46/13.05.1994 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi Direcţia 
de Telecomunicaţii Dolj 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1/01.07.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” şi S.C. 
EMARAL PROD S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
nr.3803/15.08.2007 şi nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi S.C. 
NADCOM SAT S.R.L., respectiv S.C.GPV GRUP S.R.L 

30. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.37420/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Florincescu - Gheorghe Ion, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Florincescu - Gheorghe Ion 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr.1/30.03.2021 
încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” și S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru punerea în funcțiune 
a 9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru traversarea prin 
spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021 

34. Întrebări și interpelări 
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1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
august-octombrie 2021 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, având în vedere 

că aceasta este ultima şedinţă din cele trei luni pentru care a fost aprobat preşedintele de 
şedinţă. 
        A fost propus ca preşedinte de şedintă pentru perioada august-octombrie 2021 dl. 
Spânu şi s-a supus la vot în ansamblu. 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 

perioada august-octombrie 2021, dl. Dan-Ştefan SPÂNU. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii 
Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a 
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Vă rog să faceţi propuneri cu precizarea că se face buletin de vot, întrucât votul este 

nominal  cu privire la persoane. Vom nominaliza şi amânăm rezultatul votului când se 
încheie procesul verbal al comisiei de validare.  

D-na Viceprimar Barbu: 
Propun pe dl. Lucian Dindirică. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Propun pe dl. Cîrceag Eduard. 

         D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
         Buletinele de vot vor fi lucrate, se distribuie, cu rugămintea să amânăm votul final 
după ce se termină validarea procesului verbal al comisiei de validare. 
         S-a supus la vot, prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire procesului-verbal de validare.  
          Dl. Preşedinte: 
         Proces-verbal privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, 
la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și 
locali ai Uniunii Europene. Au fost doi candidaţi: 

- Dl. Lucian Dindirică – votat cu 14 voturi pentru 
- Dl. Cîrceag Eudard – votat cu 11 voturi pentru 
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- 1 buletin de vot anulat. 
În urma votului, a fost ales dl. Dindirică cu 14 voturi pentru.  
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Lucian Costin DINDIRICĂ, reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de „consilier responsabil cu 
afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei 
europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 

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

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

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

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Avem o mică sugestie în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru că am văzut că a 

fost scoasă la licitaţie o execuţie privind achiziţia de garduri în municipiul Craiova şi sunt 
două tipuri de garduri. Sunt garduri pentru locurile de joacă, ceea ce este un lucru ok 
pentru că creşte siguranţa locurilor de joacă, dar, în acelaşi timp, există o achiziţie pentru 
garduri care împrejmuiesc spaţiile verzi. Consider că această investiţie nu îşi are rostul în 
momentul de faţă, mai ales că bugetul nu este unul foarte mare, iar acest lucru cred că ar 
putea fi evitat în acest an. 

D-na Viceprimar Filip: 
M-am pregătit, am numai dosarele cu cererile asociaţiilor de proprietari de pe 2020 

şi 2021. Vi le pun la dispoziţie. Ele sunt adresate atât Primăriei Municipiului Craiova, cât 
şi RAADPFL. Sunt solicitările asociaţiilor de proprietari culese de la cetăţeni şi suntem 
datori să le respectăm dorinţa. Nu s-a achiziţionat gard bordurat în ultimii trei ani, de 
aceea este acest lucru pus în bugetul Craiovei.  Vi le pun la dispoziţie oricând. Noi le-am 
centralizat, le vom executa cum primim gardul.  

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
primul semestru al anului 2021, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

- 4 abţineri (Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu 
Nicu) 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii aferentă 
semestrului I/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 execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I (30 iunie 2021), 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 Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu ) 

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
al municipiului Craiova aferentă semestrului I/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 execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 

semestrului I (30 iunie 2021), conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



sed ord. 29.07.2021                                                        9                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă semestrului I/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 execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă 

semestrului I (30 iunie 2021), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 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 cu modificarea adusă în raport prin completare. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-828.555 mii lei (505.479 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 323.076 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-828.671 mii lei (505.479 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 323.192 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.2-39 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2021, rectificat, conform anexei 
nr.40 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2021. 
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Art.6. 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 : 
- 17 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, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu ) 

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

- 1 abţinere (Dragoescu Cezar) 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Voiam un pic să vorbesc de această rectificare bugetară pe care noi am votat-o, 

întrucât este o rectificare pozitivă. Este vorba de 27 milioane lei, fonduri europene ce vin 
către bugetul primăriei, 5 milioane de lei de la bugetul de stat, iar aceşti bani, noi susţinem 
cheltuirea acestor bani mare parte din ei către undeva la 32 milioane de lei se duc către 
achiziţia de tablete şi table inteligente pentru şcolile din municipiul Craiova şi acesta este 
motivul pentru care noi susţinem această rectificare bugetară pozitivă. În ceea ce priveşte 
punctul 8 de pe ordinea de zi pe care îl discutăm acum, aş dori un pic dl. Manager să ne 
spună mai exact despre ce este vorba cu acei 600 mii lei în ceea ce priveşte studiul acela 
de fezabilitate, să ne detalieze un pic de ce nu au fost bugetaţi aceşti bani la începutul 
anului şi de ce se solicită acum.  

Dl. Manager Radu Liviu: 
Bună ziua! În primul rând, la începutul proiectului, noi am evaluat în baza studiului 

de piaţă făcut de noi la o valoare a proiectului de studiu de fezabilitate. În urma efectuării 
studiului de prefezabilitate  au apărut noi cheltuieli referitoare la expertize tehnice , 
topografice, astfel încât a crescut valoarea. În momentul da faţă, astăzi propunem doar 
rectificarea cu 600 mii în urma studiului de prefezabilitate.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pentru că eu zic că este foarte important să facem şi nişte precizări aici. Acest studiu 

de fezabilitate pe noi ne costă un milion de lei. Vă rog frumos să vă uitaţi pe SEAP să 
vedeţi cât costă pentru celelalte municipalităţi aceste studii şi o să vedeţi că este studiul 
cel mai ieftin. Nici nu vreau să mă gândesc cum poate să plătească municipiul Cluj 
Napoca de exemplu, 8 milioane de euro doar pe un concurs de soluţii. Adică doar pe cum 
să arate partea arhitecturală a unui spital. 8 milioane de euro mi se pare o sumă înfiorător 
de mare, dar fiind faptul că noi am consturit cu 8 milioane de euro un spital municipal cu 
patru corpuri. Asta ca să vedeţi că ceea ce v-am pus aici ca şi investiţie, este o sumă foarte 
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mică faţă de ceea ce va însemna pentru craioveni acest spital de pediatrie de care are 
nevoie  toată regiunea Oltenia. Mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri-235.122,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

182.155,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 52.967,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-235.928,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 182.162,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 53.766,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 

- 18 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu ) 

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
SCM Craiova este un club de drept public , de utilitate publică. Acesta ar trebui să 

funcţioneze şi să primească finanţare pe baza unui  proiect. Compartimentul Organizare 
a organizat timp de şapte ani toate meciurile de acasă, deplasări, cazări, masă, timp în 
care nu am cunoştinţă de niciun fel de sancţiuni disciplinare. Asta referitor la faptul că se 
desfiinţează departamentul de Organizare din cadrul clubului. Apariţia a încă două secţii 
ar impune în viziunea directorului fiind manageri cu salarii de peste 100 euro fiecare, o 
cheltuială triplată la nivel de lună. Fiecare manager va avea contract de activitate sportivă, 
dar, conform Ordinului 631/2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului, este aplicabil 
doar sportivilor. Finanţarea în termen strict legal, ar trebui aprobată de autoritatea locală 
doar pe bază de programe. Funcţionarea unui club public se face cu personal de 
specialitate, iar cluburile de drept public şi utilitate publică, pot primi finanţare pentru 
locurile deficitare din aparatul de funcţionare al clubului. Aici în niciun caz, nu elimini 
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organizarea şi funcţionarea sportivă. Poţi foarte uşor externaliza contabilitatea la fel de 
bine precum activitatea juridică. Şi am şi modelul existenţei a unui team manager la 
fiecare echipă, secţie, trebuie să existe un coordonator peste toţi pentru următoarele 
motive: este cel care vizează activitatea tuturor actelor clubului pe activitatea sportivă, 
înscriere în competiţii, avize şi legitimaţii sportivi, antrenori, avize legalitate pentru 
aprobare deplasări, cazări, masă etc. Foarte important este faptul că această persoană este 
una la care loialitatea şi confidenţialitatea este imperios necesară.  Se evită scurgerea de 
informaţii privind contractele cu sportivii şi antrenorii, sumele fiind confidenţiale între 
părţi. Prin restructurarea propusă, managerul practic, va lua singur deciziile de încheiere 
contracte cu sportivii, masă, transport, cazare, etc. Ceea ce este mai mult decât susceptibil 
de fraude financiare bine mascate prin contracte. 

D-na Viceprimar Filip: 
Îl felicit pentru pregătire pe colegul Voicinovschi , dar asta este o observaţie pentru 

punctul 13. Acolo se discută organigrama. Aţi încurcat textele. Noi aici votăm rectificarea 
bugetului prin încheierea de contracte de sponsorizare cu firme care au dorit să se alăture 
clubului şi programului de performanţă viitor.  Dar reţinem toate observaţiile dvs. pentru 
punctul 13 şi vă răspund şi atunci. 

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

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-11.845,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 

b) total cheltuieli-11.845,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.441.928,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.445.243,00 mii lei, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.132/2021. 
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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 : 

- 18 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu ) 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare 
al dnei. Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA 
S.R.L. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
O scurtă intervenţie pe acest subiect în sensul de a ne lămuri şi pe noi care este 

sensul acestor prelungiri din două în două luni. Pe de altă parte, nu avem un raport. M-
am uitat pe actele anexate la acest punct şi nu există un raport al administratorului. S-ar 
presupune că poate să fie prelungit sau nu, indiferent de votul care se dă, administratorul 
unei societăţi cu răspundere limitată, trebuie să aibă un raport scris cu privire la activitatea 
desfăşurată în cele două luni sau câte sunt. Deci, din punctul meu de vedere, este o 
chestiune, odată de legalitate. Orice încetare de mandat sau chiar prelungire presupune să 
existe un raport al administratorului, raportat la criteriile existente în contract. A doua 
chestiune de oportunitate, să ni se explice şi nouă cât o să mergem din două în două luni 
de zile. Cred eu că este fără sens. N-am întâlnit în istoria societăţilor cu răspundere 
limitată o astfel de  fragmentare constantă a unui mandat. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Într-adevăr este o prelungire după două luni de zile, nu ai ce raport de activitate să 

faci  după două luni, dar, ce pot să vă spun este că această societate nu are nicio datorie 
la acest moment, deci ea a fost gestionată bine. În luna septembrie a acestui an, va trebui 
să renegociem contractul cu Complexul Energetic Oltenia. Ne-am gândit să prelungim 
contractul d-nei manager până în acel moment, să fie cineva totuşi, care vine din interior, 
care ştie să facă aceste negocieri, care a lucrat în domeniu, care a lucrat şi la celălalt 
contract, deci din acest punct de vedere ne-am gândit să îl mai prelungim două luni de 
zile. Vă promitem că data viitoare, vom veni cu o variantă să nu mai fie interimar ci să 
fie bine fixată pentru următorii patru ani. 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C. 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Nicolăiţă Lorena, pe o perioadă 
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de două luni, începând cu data de 02.08.2021, conform actului adițional prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Bedelici 
Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. TERMO 
URBAN CRAIOVA S.R.L., actul adițional la contractul de administrare încheiat 
între S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Nicolăiţă Lorena, 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește dna. Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art.4. Pe data pezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
local al Municipiului Craiova nr.192/2021. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., dna. Bedelici Nicoleta Livia şi dna. Nicolăiţă Lorena vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

- 4 abţineri (Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu 
Nicu) 

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa 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) 
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- 12 voturi împotrivă  (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu 
Nicu) 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sport Club Municipal Craiova. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu mi se pare corect să se desfiinţeze într-un club care se ocupă de sport, tocmai 

departamentul de organizare competiţii. Putea să se unească, să se numească altfel de 
serviciu, dar în niciun caz să se desfiinţeze total. Sunt de acord că acum nu există decât o 
singură persoană, am înţeles, în acest departament care se ocupă cu organizarea secţiilor, 
cu comandarea la hoteluri şi ce le mai trebuie lor pentru organizare a acestor secţii pe care 
le avem la Clubul SCM Craiova, dar, după cum în ultimii trei ani, au fost destul de lăsaţi 
de izbelişte aşa şi nu s-au luat nici jucători de performanţă şi nici nu au fost aşa, cât de 
cât competitivi pe plan naţional, s-ar putea face o reorganizare mult mai bună şi gândită 
cu oameni de sport, care să se priceapă în primul rând la fiecare secţie în parte. În 
concluzie, nu avem cum să votăm această desfiinţare. Întâi să angajăm alţi oameni care 
se pricep, care sunt specialişti în sport, şi după aceea, sunt de acord că putem să 
reorganizăm. 

D-na Viceprimar Filip: 
Mulţumesc pentru posibilitatea de a răspunde. Încă de la preluarea în subordine a 

acestui club şi cu concursul colegului dvs. din consiliul de administraţie, Stoian Daniel, 
şi cu managerul nou al clubului, am decis multe multe lucruri. Problema desfiinţării 
acestei structuri din organigramă, este de ordin practic. După cum ştiţi, pe legea 
funcţionarilor publici şi a personalului contractual, aceştia au un program stabilit prin lege 
de 8 ore, de la 8 dimineaţa la 16 în fiecare zi. Activitatea, atât în sport, cât şi în cultură, 
după cum ştiţi cu toţii, se desfăşoară în week-end, după amiaza, seara, atunci când ceilalţi 
cetăţeni vor să meargă să se destindă. Doar pentru activitatea pe care o au în fişa postului, 
aceşti oameni trebuiau să fie aduşi la job din timpul liber, pe ore suplimentare. Deci acest 
departament nu se structurează pe programul de lucru al clubului. Aceste posturi sunt 
extrem de utile într-un club sportiv, vor fi în cadrul secţiilor, fiecare secţie va avea un 
organizator de competiţii care prin contract, ca şi sportivii, ca şi antrenorii, vor avea un 
program extrem de flexibil, astfel încât ei să poată merge în deplasări, să organizeze 
cantonamentele, să organizeze deplasările echipei , să organizeze meciurile care sunt 
sâmbăta şi duminica, fără să trebuiască să le plătim ore suplimentare. Deci job-ul lor va 
fi în arafa orelor de program al clubului, dat prin lege.  

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 15 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Sport Club Municipal Craiova. 

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

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.221/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana-

Mihaela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., regulamentul aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.364/2019. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Craiova nr.138/2021, în sensul anulării poziţiei 5 cu privire la repartizarea, în 
vederea închirierii, către dna.Zamfirescu Veronica, a locuinţei sociale situată în 
municipiul Craiova, str.Fraţii Buzeşti, nr.12 (fost 16). 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 5 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1 şi 2 din anexa 
la prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 din anexa la 
prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Zamfirescu Veronica 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

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

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
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Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

18. 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. 

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. 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în 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; 
                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. 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra unui bun care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune al  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 

S.A., asupra  bunului „Ateliere C10” care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţa de 359 mp.,  având numărul cadastral 204619– 
C10, înscris în Cartea Funciară nr.204619 a Municipiului Craiova,  situat  în str. 
Fluturi, nr.48 (54), identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de proces verbal, 
încheiat între părţi. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.33/2021 şi nr.531/2018. 

Art.5. 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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea dnei.Golumbeanu Constanţa,  asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Recunoştinţei, nr.14 bis 
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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea 

dnei.Golumbeanu Constanţa,  asupra terenului în suprafaţă de 232 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Recunoştinţei, nr.14 bis, care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova şi identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1, se constituie pe o durată de 
10 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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Art.4. Golumbeanu Constanţa are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului 
identificat la art.1, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare 
an. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie în formă autentică. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Golumbeanu Constanţa vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova 
S.R.L, tarifele pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru 
activităţile delegate, desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Diana-Mihaela 

Dimian,  să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova 
S.R.L, tarifele pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru 
activităţile delegate, desfășurate de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
şi dna. Diana-Mihaela Dimian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. 
Compania de Apă „Olteni” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul 
„PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL 
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 
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JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020, prin completare cu terenurile care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 

- 25 voturi pentru (pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Cîrceag 
Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor,  Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, 
Ungureanu Adriana , Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Diaconu Răzvan) 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L, a terenurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexele nr.1 
(pag.1-4) şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri 
care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, prin completare 
cu bunurile identificate la art.1. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului nr. 106729/18.07.2011. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 şi nr.257/2014 referitoare la contractul 
de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri 
care aparţin domeniului public și privat al municipiului Craiova 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public 
şi privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea suprafeţelor bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  anularea, din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ, a poziţiilor identificate în anexa nr.4 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi nr.80/2006 
referitoare la  darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
 

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

         Dl. Consilier Local Corâţu: 
        Noi suntem împotrivă, la fel cum am argumentat şi acum câteva luni când a mai fost 
acest proiect pe ordinea de zi. Aş fi curios să ştiu dacă d-na arhitect este de acord cu 
încadrarea acestor panouri publicitare în reabilitarea de pe Calea Bucureşti pentru că, din 
punctul meu de vedere, este o dezorganizare completă cu aceste panouri publicitare, sunt 
foarte multe, sunt dimensiuni diferite, unele îndreptate într-un fel, altele în alt fel, unele 
sunt ruginite. Şi mai este o problemă pe care vreau să o semnalez. Faptul că noi închiriem, 
aceste panouri publicitare se închiriază baza lor cu 1 m – 1,5 mp cu 10 lei/zi. Oricum, ca 
şi încadrare în zonă, mi se pare că n-au ce să caute. Este un proiect învechit, nu prea se 
mai foloseşte acest mod de promovare în Europa. Mulţumesc! 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
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      Foarte scurtă intervenţie. Eu înţeleg că ne pregătim sau vă pregătiţi pentru campania 
din 2024, dar să ştiţi că aceste panouri publicitare care împânzesc oraşul, nu-l 
înfrumuseţează deloc. Din contră, arată ca nişte sorcove şi, mai mult decât atât,  să ştiţi 
că periclitează siguranţa traficului rutier.  Eu, personal, l-am susţinut pe dl. Solomon când 
am reuşit să interzicem în Craiova bannerele acelea care împânzeau oraşul, şi văd că 
actuala administraţie vrea să împânzească din nou. Uitaţi-vă la proiectul de hotărâre. De 
ce nu încetaţi cu aceste panouri publicitare? Şi, mai mult decât atât, aceste panouri 
publicitare se scot la licitaţie cu un certificat de informare. Nu putem să scoatem cu un 
certificat în care să existe obligativitatea avizului Poliţiei Rutiere? Să ştiţi că foarte multe 
încurcă circulaţia, pe lângă aspectul  estetic, care nu înţeleg de ce vă încăpăţânaţi să 
punem aceste panouri publicitare . Trebuie să fiţi foarte foarte atenţi la siguranţa 
circulaţiei. Noi vom vota împotriva sluţirii oraşului prin amplasarea acestor panouri 
publicitare care, sunt ferm convins că vort fi pline în 2024 cu PSD.  
       Dl. Director Gâlea: 
      Panourile deja existente  după atribuirea noilor locaţii, nu vor mai exista şi vor fi doar 
cele din amplasamentele care vor fi scoase în acest moment la licitaţie. Noul Cod 
administrativ impune ca în momentul demarării şi aprobării procedurii de scoatere la 
licitaţie, să existe un certificat de urbanism de informare, urmând ca certificatul de 
urbanism pentru executarea acestor construcţii, să fie emis cu toate avizele în momentul 
în care se va întocmi proiectul premergător proiectului tehnic pentru autorizaţia de 
construire.  
       D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
       Inclusiv în certificatul  de urbanism de informare, dacă vreţi să-l examinaţi, aveţi 
documentaţia, scrie aviz Poliţia Rutieră. Deci ceea ce înseamnă că nu poate obţine 
autorizaţie fără aviz.  
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Dacă îmi permiteţi şi mie, într-adevăr la certificatul de urbanism este căsuţă pentru 
Poliţia Circulaţie. Dacă nu se dă avizul, nu se pune. Mai mult decât atât, dacă observaţi 
locaţiile, noi le-am scos pe toate cele care erau în intersecţii tocmai ca să nu mai ajungem 
la această situaţie. În ceea ce priveşte costul închirierii, el se face pe proiecţia panoului, 
deci nu doar pe un metru, ci pe toată proiecţia panoului. Facem exact ca toată ţara. Vreau 
să vă spun că după Cluj avem cel mai mare preţ de închiriere al panourilor publicitare. La 
Cluj a fost deja organizată licitaţia în baza noii legi, dar nicio firmă nu a venit să semneze 
contractele pentru că erau mult prea mari preţurile. Este posibil ca să avem şi noi această 
situaţie la Craiova, având în vedere că în alte oraşe costul este mult mai mic. Noi să ştiţi 
că nu am pus panouri publicitare în utlimii ani, nici măcar unul. Deci pe vremea mea ca 
primar, şi a d-lui Genoiu nu s-a montat în municipiul Craiova  niciun panou în plus faţă 
de cele care erau deja existente prin contract. Cu atât mai mult, acum sunt mai puţine. Eu 
nu ţin la chestiunea asta, să le scoatem că urâţesc oraşul, pentru că în comunism, de 
exemplu, nu aveam astfel de panouri şi parcă ne-au plăcut, după Revoluţie, când s-au pus. 
Trebuie să câştigăm din această activitate şi noi, municipalitatea. Şi aşa cum am precizat 
deja, după Cluj, suntem oraşul care avem cele mai mari preţuri. Cam asta cred că ar fi de 
spus. Mulţumesc! 
        Dl. Preşedinte: 
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        Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor 

ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amplasării de panouri 
publicitare. 

Art.2. Se aprobă Fişa de date, Caietul de Sarcini și Documentaţia de atribuire privind 
închirierea prin licitaţie publică, a terenurilor ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, identificate la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexelor 
nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă contractul-cadru de închiriere a terenurilor ce aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova, identificate la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei 
nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere pentru terenurile identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcția Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

- 1 abţinere (Dragoescu Cezar) 
 

 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de concesiune 

nr.46/13.05.1994 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi 
Direcţia de Telecomunicaţii Dolj 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr. 46/13.05.1994 având ca 

obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 36,51 mp., situat în str.Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, în sensul schimbării 
părţii contractante Direcţia de Telecomunicaţii Dolj (S.C Romtelecom S.A.), cu 
S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.46/1994. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/1994. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. TELEKOM 
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ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1/01.07.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” şi S.C. 
EMARAL PROD S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1/01.07.2017 încheiat 

între Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” şi S.C. EMARAL PROD S.R.L., 
având ca obiect terenul în suprafaţă de 50,0 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Dr.Nicolae Siseşti, nr.3, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 31.06.2023. 

  Art.2. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” să încheie şi 
să semneze actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la 
art.1. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. EMARAL PROD 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
nr.3803/15.08.2007 şi nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi 
S.C. NADCOM SAT S.R.L., respectiv S.C.GPV GRUP S.R.L 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3803/15.08.2007, 

încheiat între Liceul Energetic şi S.C. NADCOM SAT S.R.L., pe o perioada de 2 
ani, respectiv până la data de 01.09.2023. 

  Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3804/15.08.2007, 
încheiat între Liceul Energetic şi S.C. GPV GRUP S.R.L., pe o perioada de 2 ani, 
respectiv până la data de 01.09.2023. 

  Art.3. Se împuterniceşte directorul Liceului Energetic să încheie şi să semneze actele 
adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 şi art.2. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul Tehnic Energetic, S.C. 
NADCOM SAT S.R.L. şi S.C. GPV GRUP S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
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30. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.37420/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Florincescu - Gheorghe Ion, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Florincescu - Gheorghe Ion 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încetarea, prin denunţarea unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.37420/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Florincescu - Gheorghe Ion, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Florincescu - Gheorghe Ion, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 17,37 mp, situat în 
municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa 
Nouă), începând cu data de 25.08.2021. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Cabinet Medical Individual 
Dr. Florincescu - Gheorghe Ion vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare 
nr.1/30.03.2021 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Noi nu vom vota acest proiect de pe ordinea de zi. Este făcut ca toate celelalte 

proiecte ce ţin de Salubris, efectiv fără pic de aplecare asupra proiectului, ca să nu spun 
făcut pe genunchi. Practic în acest proiect de hotărâre, noi modificăm contractul în sensul 
aplicării tarifelor de la data semnării contractului, adică noi votăm acum să intre nişte 
tarife de la 1 aprilie. Şi vă mai spun încă 10 chestiuni absolut uimitoare în acest moment. 
Vă rog frumos, mai multă atenţie, executivul să-şi facă treaba şi să ne supuneţi nişte 
lucruri normale la vot. Nu putem vota ceva retroactiv.  

  Dl. Director Glăvan: 
 Bună ziua! Această modificare a contractului de delegare, s-a făcut ca urmare a 

adresei primită de la ANRSC în sensul transpunerii tarifelor din lei/oră, în lei/1000 mp 
sau pe 100 mp. Menţionez faptul că din cele 152 de tarife care existau pe vechiul contract, 
au mai rămas doar 12, iar aceste tarife nu vor intra în vigoare retroactiv, ci vor fi aplicate 
de la data aprobării lor în Adunarea Generală a Asociaţilor Salubris Dolj. 
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Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea art.19 din contractul de delegare nr.1/30.03.2021 încheiat 
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” și S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., care va avea următorul conținut: 

       ,,(1) Nivelul tarifelor, fără TVA,  practicate la data semnării contractului sunt: 
1.   Măturat manual carosabil și trotuare  49,90Lei/1000 mp; 
2.   Întretinut manual curățenia pe carosabil și trotuare 24,84 Lei/1000 mp; 
3.   Curățat rigola manual prin răzuire  718,62 Lei/1000 mp; 
4. Colectare,transport și depozitare in rampa ecologica deșeuri stradale 1043,44  

Lei/tonă; 
5.   Măturat/aspirat mecanizat carosabil 32,67 Lei/1000 mp; 
6.   Spălat carosabil   22,96 Lei/1000 mp; 
7.   Stropit carosabil  16,51 Lei/1000 mp; 
8.   Curățat manual zăpadă alei și trotuare 761,85 Lei/1000 mp; 
9. Curățat mecanizat și împrăștiat material antiderapant alei și trotuare  30,21 

Lei/1000 mp; 
10. Curățat mecanizat zăpadă cu utilaj cu lamă (pluguit)  27,81 Lei/1000 mp; 
11.  Împrăștiat material antiderapant cu utilaj multifuncțional 36,70 Lei/1000   

mp; 
12.  Încărcat și transportat zăpadă sau material antiderapant 15,12 Lei/mc. 

  Cuantumul şi regimul  tarifelor se stabilesc, se ajustează  sau se modifică potrivit 
prevederilor legale în vigoare; 

           (2) Tarifele se vor actualiza la solicitarea operatorului cu aprobarea delegatarului.”  
Art.2. Se aprobă tarifele aferente activităților delegate, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova, 

dna. Alina Marin, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților 
“Salubris” Dolj modificarea contractului de delegare și tarifele aferente 
activităților delegate prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamnblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

- 4 abţineri (Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu 
Nicu) 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru punerea în 
funcțiune a 9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul 
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 amplasamentele pentru punerea în funcțiune a 9 stații de alimentare a 

automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova, identificate conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală și Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru traversarea 
prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu, cu eliminarea art. 6. 
Art.1. Se aprobă modificarea, prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul 

Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor 
verzi din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2021, după cum urmează: 

     a) art. 46, alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins: „Neanunţarea începerii 
lucrării, se sancţionează contravenţional, conform prevederilor art. 58 din 
prezentul regulament.”; 

  b) art. 57, lit. m) se modifică și va avea următorul cuprins: „Interventia de urgenta 
pe domeniul public, de catre titularul de retele, fara respectarea fazelor în executie, 
prevazute la art. 28 din prezentul Regulament;”; 

  c) art. 57, lit. o) se modifică și va avea următorul cuprins: „Intocmirea Autorizatiei 
de Interventie de catre detinatorii sau Administratorii de retele, fara a contine 
informatiile prevazute la art. 30 din Regulament”; 

  d) art. 58, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Savarsirea faptelor 
prevazute la art. 57 din prezentul Regulament, constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amendă:  de la 2.000, la 2.500 lei”; 

  e) anexa nr.2, pct. 3 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Aducerea zonei de intervenţie la cota de carosabil neafectat de săpătură, după 
repararea avariei, înlocuirea materialului contaminat cu nisip și material granular, 
compactarea terenului de fundare şi emiterea imediată a comenzii de refacere a 
betonului asfaltic/beton rutier”; 
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f) anexa nr.2,  pct.4 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:   
„Termen de 48 ore de la aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil 
neafectat de săpătură”. 

Art.2.  (1) Se aprobă eliminarea art.24 și modificarea art.30, prin introducerea unui nou 
alineat, alin. (2), care va avea următorul cuprins: „(2) Se recomandă ca 
intervențiile de spargere să nu se desfășoare în intervalul orar 08:00-11:00 și 17:00 
și 19:00, în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri.”.  

            (2) În urma renumerotării, art.30 devine art.29. 
Art.3.  (1) Se aprobă modificarea art.45, prin schimbarea temeiului de drept și va avea 

următorul cuprins: „Executantul lucrării este obligat să transmită către unitatea 
administrativ-teritorială municipiul Craiova, o copie a avizului Poliţiei Rutiere, 
obținut potrivit dispozițiilor art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice”.  

            (2) În urma renumerotării, art.45 devine art.44. 
Art.4. Se aprobă renumerotarea articolelor, începând cu art.24, până la finalul 

Regulamentului. 
Art.5.  Se aprobă republicarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.158/2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia de Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu ) 

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

 
 

34. Intrebări şi interpelări 
        Dl. Consilier Local  Sas: 
        Aş dori şi eu un raport privind implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile 
în municipiul Craiova pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 pentru că majoritatea 
proiectelor sunt întârziate şi există un risc major de pierdere a finanţării nerambursabile.  
       De asemenea, constat, deşi am mai făcut numeroase interpelări în ultimile luni, că 
străzile din municipiul Craiova arată jalnic. Ele sunt sparte de diverşi deţinători de utilităţi 
şi nu mai sunt readuse la forma iniţială. Deci străzile, efectiv, sunt distruse în municipiul 
Craiova şi nimeni nu ia niciun fel de măsură, deşi votăm regulamente, avem regulamente, 
dar nu se aplică.  
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       În al treilea rând, o situaţie şi mai gravă la nivelul municipiului Craiova, care 
dovedeşte incapacitatea de a administra o situaţie extrem de gravă pentru oraş şi anume 
gunoaiele, colectarea gunoaielor. Mai ales din zona blocurilor. Zona rampelor de gunoi 
din zona blocurilor este zi de zi plină de gunoaie. Pe căldura aceasta este un miros 
insuportabil şi, de asemenea, nimeni nu ia nicio măsură în acest sens.  
       O ultimă întrebare, de curiozitate, cu privire la amenajările de pe Calea Bucureşti, pe 
esplanada aceea dintre liniile de tramvai, am şi eu o întrebare: a fost consultat arhitectul 
şef al oraşului privind acele amenajări? Sunt în regulă arhitectural? Pentru că sunt tot felul 
de culori, pietre de diverse culori, sunt nişte arbuşti care nu cred că vor rezista la iarnă. 
Sunt curios şi aş vrea să aflu şi părerea arhitectului-şef al oraşului. Vă mulţumesc! 
       Dl. Consilier Local Corâţu: 
       Vreau să vă informez că grupul consilierilor liberali s-a întâlnit cu dl. Zuican, 
reprezentantul Poliţiei Rutiere. Acesta ne-a pus la dispoziţie situaţia referitor la 
accidentele pe trecerile de pietoni, de anul trecut, din 2020. Au fost 70 de accidente, 73 
de răniţi şi 2 morţi pe trecerile de pietoni. Poliţia Rutieră a evidenţiat 24 de treceri unde 
se întâmplă frecvent accidente şi aş dori să revenim la limitatoarele de viteză pentru 
trecerile de pietoni. Gândiţi-vă că în 2020 a fost an pandemic, au fost foarte multe restricţii 
şi au fost, totuşi, 73 de victime. Într-un an normal pot să fie de două-trei ori mai mulţi.  
       Dl. Consilier Local Enescu: 
       Vreau să ridic problema comisiei de sistematizare a traficului rutier şi pietonal în 
municipiul Craiova. Această comisie are 15 membri şi se întruneşte lunar. Aş dori să mi 
se pună şi mie la dispoziţie procesele-verbale de şedinţă şi propunerile acestei comisii 
privind îmbunătăţirea traficului rutier în municipiul Craiova şi traficului pietonal. Suntem 
într-un mare pericol deoarece lunar, în judeţul Dolj, se înmatriculează douăzeci şi două 
de mii de autoturisme. În municipiul Craiova în momentul de faţă sunt 190 de mii de 
autoturisme. Dacă nu se iau măsuri urgent în acest domeniu, ne vom trezi că oraşul va fi 
blocat. În momentul de faţă traficul rutier este destul de greu, chiar şi la periferie. La 
aceste şedinţe ale comisiei de sistematizare, dorim să fim şi noi invitaţi. Cam aceasta este 
problema pe care eu am vrut să o ridic. 
       Dl. Consilier Local Săuleanu: 
       Prima întrebare şi lămurire pe care aş solicita-o, vizează organizarea şedinţelor de 
consiliu. Cred că astăzi nu este cea mai bună formulă şi locaţie. Bănuiesc că se poate 
rezolva pe viitor. Nu ştiu de ce nu s-a putut face în vechea locaţie, care, oricum, măcar 
temporar, îndeplinea câteva condiţii. Trebuie să găsim o soluţie pentru că, astfel, cu greu 
putem să lucrăm, zic eu, şi să avem o dezbatere serioasă, sau să putem să vedem 
documente sau, într-adevăr, să fim eficienţi.  
   Al doilea aspect, a doua lămurire, într-adevăr, era tot în zona aceasta a comisiei de 
sistematizare a circulaţiei. Şi eu am făcut câteva propuneri. Nu ştiu stadiul lor, nu ştiu 
dacă s-au întâlnit. Cred că trebuie mai multă transparenţă. Să se găsească această soluţie, 
să se ştie când se întâlneşte, să se întâlnească lunar. Eu din ce am înţeles până în acest 
moment, nu s-au întâlnit. Rugămintea ar fi, pe grupul de WhatsApp al consilierilor locali, 
să se anunţe ziua şi locaţia, ca să putem să participăm, tocmai pentru că sunt foarte multe 
probleme, exact cum a remarcat şi înainte dl. Enescu. 
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      A treia chestiune pe care aş vrea să o ridic, este problema consiliilor de administraţie. 
De exemplu, eu sunt la Filarmonică şi, deşi regulamentul prevede că se întruneşte lunar  
consiliul de administraţie, eu n-am mai fost convocat ca şi reprezentant al consiliului 
local, de câteva luni de zile. Nu cred că este în regulă. La fel, ar trebui făcută o verificare 
a tuturor acestor consilii de administraţie, cum şi când funcţionează. Repet, eu la 
Filarmonică, sunt nemulţumit de relaţia pe care o am. Am fost la 2-3 şedinţe. Cum am 
început să pun câteva probleme sau întrebări sau să cer lămuriri, automat nu s-a mai 
întrunit consiliul de administraţie . Se ştie că la Filarmonică este o problemă acolo, este 
un butoi de pulbere, nu vreau să intru în detalii, dar, cred eu, că din decenţă pentru 
Consiliul Local ca şi instituţie, trebuie să fim convocaţi. Eu, acolo  reprezint Consiliul 
local, sunt membru desemnat de dvs. 
       O altă chestiune generală, pentru că o să-mi permit, cum am făcut de fiecare dată, 
aspectele tehnice, interpelările, majoritatea în zona urbanismului, să le fac scris, dacă este 
de acord d-na Primar, să le trimit până mâine scris, tocmai ca să se răspundă. Repet, sunt 
chestiuni de urbanism, şi să fie repartizate. Nu multe, dar 2-3 chestiuni sesizate de 
craioveni. 
       Tot o chestiune generală, era legată de ANCAR, problema ANCAR-ului. Este 
adevărat că nu este în zona de atribuţii a Consiliului local, ci a Consiliului Judeţean. Eu, 
totuşi, o ridic astăzi în spaţiul public pentru că este o problemă delicată. Această asociaţie 
care se ocupă de copiii şi tinerii cu autism este într-o situaţie delicată în sensul că urmează 
să fie evacuată din spaţiul respectiv. Nu intru în alte detalii, dar cred că şi municipalitatea 
trebuie să ştie şi d-na Primar să aibă la cunoştinţă de acest subiect. Repet, a avut un spaţiu 
din 2003 dat de Consiliul Judeţean. În momentul de faţă, Consiliul Judeţean a notificat 
ANCAR să elibereze spaţiul de la 1 septembrie . Cu siguranţă, ei îşi vor îndrepta atenţia 
şi către autoritatea locală. Problema este foarte delicată pentru că nu există programe 
pentru protejarea, în special a tinerilor. În esenţă, sunt deja 3 tineri care, în mod normal 
ar trebui să fie trimişi acasă. Din păcate, unul nu mai are nici părinţi, i-au decedat părinţii, 
şi alţi doi la fel, n-ar putea să fie, practic, integraţi în mediu, pentru că ei de ani de zile, 
de 10-15 ani îşi desfăşoară activitatea şi chiar bine, zic eu, a reuşit ANCAR să suplinească 
acest serviciu. Din acest motiv aş vrea să-şi noteze d-na primar acest aspect, cu 
rugămintea dacă pot respectivii reprezentanţi, d-na Saandu Luminiţa,  să facă o audienţă 
în perioada următoare, poate se găseşte o soluţie din perspectiva Consiliului local. 
Mulţumesc! 
    Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Aş avea şi eu din partea cetăţenilor, două probleme de ridicat. Una este legată de 
marcajele rutiere de pe str. Potelu. Această stradă a fost de curând asfaltată, însă trecerile 
de pietoni, ceea ce, implicit, afectează sigurnaţa cetăţenilor, nu au fost marcate din nou şi 
ar trebui să se ia act de această situaţie astfel încât să se marcheze cât de repede. 
       A doua speţă venită din partea cetăţenilor este legată de Velodrom. Deşi acesta a fost 
de curând reasfaltat, partea din centru şi pista dreaptă,  pe partea înclinată a acestuia 
înţeleg că sunt nişte şanţuri de 5-7 cm verticale, ceea ce face practic, imposibilă, 
deplasarea cu viteză a bicicliştilor pe partea înclinată a acestuia. Deci, ori se astupă acele 
găuri, ori se reasfaltează şi inelul, pentru că, practic, bicicliştii nu pot folosi în momentul 
de faţă Velodromul, la întreaga sa capacitate. 
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       Dl. Consilier Local Teodorescu: 
       Am să încep şi eu tot cu probleme de trafic şi de comisia de sistematizare a traficului. 
Eu chiar am făcut în scirs mai multe solicitări către această comisie . De câteva luni nu 
am primit niciun răspuns. Am solicitat chiar în scris să ni se comunice şi nouă când se fac 
şedinţele şi cum putem să participăm. Nu am primit niciun răspuns . După cum vedeţi, 
majoritatea consilierilor ridică probleme de trafic în Craiova, care vin de la cetăţeni. Asta 
înseamnă că există o deficienţă din acest punct de vedere şi trebuie să o tratăm cu 
seriozitate. Noi suntem disponibili să ajutăm, cum vedeţi, ar trebui să vină puţin ajutor şi 
din partea municipalităţii. 
       Al doilea subiect ar ţine de Compania de Apă. Nu ştiu dacă există un reprezentant 
astăzi aici, doar că am primit foarte multe semnalări de la persoane din Craiova care 
locuiesc în cart. Preajba, de la Malu Mare, pentru că acolo există o problemă în ceea ce 
priveşte furnizarea apei potabile. Ştiu că nu ţine strict de municipalitatea Craiova, dar 
Compania de Apă, noi fiind acţionari în cadrul acestei companii, poate să ne răspunbdă 
şi să meargă către acei oameni. Sunt oameni care locuiesc în Craiova, au buletin de 
Craiova. S-au mutat la marginea oraşului, dar trebuie să-i luăm în considerare şi pe aceştia 
şi să ne gândim la ei. 
       Dl. Consilier Local Stoian: 
       Am şi eu două probleme solicitate de cetăţenii oraşului nostru. Prima ar fi rugămintea 
către d-na Primar şi d-na viceprimar , în general administraţia craioveană, să găsim o 
soluţie să mai udăm şi noi străzile, pentru că am văzut în marile oraşe din România, 
dimineaţa şi seara se udă străzile. La noi, cep puţin, vă spun sincer, în vara asta nu am 
văzut o maşină trecând să ude strada. 
       A doua problemă solicitată la fel de cetăţenii oraşului. Iridex când vine să ridice 
gunoiul, vă spun sincer, după ce pleacă, parcă este mai mult gunoi în urma lor. Deci 
trebuie să găsim o soluţie. Într-adevăr, şi ghenele sunt deteriorate, dar haideţi să găsim o 
soluţie, pentru că acum, vara, este groaznic. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dl. Sas – un raport despre implementarea proiectelor. Probabil că vorbiţi despre 
vechile proiecte, pentru că pentru actualele proiecte, nu au apărut deocamdată, nici 
ghidurile de finanţare, şi nici PNRR nu a fost aprobat. Despre vechile proiecte, o să primiţi 
o informare de la colegii noştri de la Direcţia de Proiecte. 
       În ceea ce priveşte străzile sparte care nu mai sunt readuse la forma iniţială. Aici este 
o problemă, o strada odată spartă, nu mai ai cum s-o faci niciodată la forma iniţială, decât 
dacă vii cu covor asfaltic cel puţin pe o suprafaţă mult mai mare. Din cauza asta, tot 
modificăm regulamentele pentru că este clar că nu putem să nu le dăm autorizaţii de 
spargere celor de la gaze care vin să înlocuiască utilităţile, celor de la Compania de Apă. 
Oamenii vor să îşi tragă utilităţi, sunt din ce în ce mai multe locuinţe în construcţie la ora 
actuală, deci este imposibil ca să refuzăm cererile acestor furnizori de utilităţi de a sparge 
străzile. Din păcate, într-adevăr, am avut tot felul de situaţii în care, fie le-au refăcut prost, 
fie le-au refăcut după o perioadă îndelungată de timp. Pentru asta, d-na Rela are în 
gestiune această situaţie, fie din cauza asta s-a modificat regulamentul, din cauza asta au 
început să le ceară furnizorilor  de utilităţi tot felul de certificări pentru ceea ce fac, dar 
este foarte clar că va trebui să venim după, cel puţin pe zonele care s-au spart de foarte 
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multe ori, adică pe străzile unde sunt foarte multe de astfel de branşamente executate, să 
refacem în totalitate covorul asfaltic. 
       În ceea ce priveşte colectarea gunoaielor din zona blocurilor. Eu aş vrea să vă fac o 
informare având în vedere că este prima şedinţă după ce Iridex-ul a intrat ca şi operator 
de salubritate în Craiova, aş vrea să vă fac o informare vizavi de ce s-a întâmplat în această 
perioadă. După cum ştiţi, firma Iridex nu este în contract cu Primăria Municipiului 
Craiova. A fost o licitaţie publică organizată de Consiliul Judeţean acum câţiva ani, a 
durat foarte mulţi ani, până la urmă câştigătorul a fost stabilit de către o instanţă de 
judecată. Practic, am jucat la impuse cu această firmă. N-au început cu dreptul în 
municipiul Craiova, au început din păcate, cu stângul, dar să ştiţi că avem şi noi a reproşa 
anumite lucruri Salubrităţii din Craiova. Adică vechii firme care a operat colectarea 
gunoaielor până la data de 1 iulie. În sensul că, la presiunea şi a dvs., a Consiliului Local, 
am acceptat că trebuie să facem un protocol pentru a se prelua toţi oamenii de la 
Salubritate, către noul operator, Iridex. Motiv pentru care, noul operator nu şi-a căutat 
personal în această perioadă, bazându-se pe cei 200 de angajaţi care erau prinşi în protocol 
că vor ajunge la Iridex. Din păcate, în ziua în care a intrat noul operator, s-a trezit că are 
doar 70 de angajaţi care mai vor să continue această activitate la Iridex. Deci din start, 
mai mult de jumătate dintre angajaţi, au fost pierduţi pe drum. Mai mult decât atât, cei 
care au rămas la vechea Salubritate   şi care trebuiau să continue activitatea până la data 
de 1 iulie, în ultimele două săptămâni efectiv, au refuzat să-şi facă datoria în sensul că nu 
au mai strâns gunoaiele. La data de 1 iulie când a intrat Iridex-ul, a intrat deja într-o criză 
de personal şi a intrat pe o situaţie devastatoare pentru municipalitate, adică cu gunoaie 
nestrânse de peste două săptămâni în toate zonele oraşului. Au încercat să facă recrutări 
de personal. Din păcate, deşi Craiova este un oraş care are şomaj, nu a găsit nici măcar la 
AJOFM, la Forţele de muncă, personal necalificat, atenţie!, nu avea nevoie de personal 
calificat, ca să poată să facă această operaţiune. În aceste condiţii, au fost aduşi oameni 
din alte localităţi ca să poată să opereze cu ei, care nu cunoşteau străzile. A fost o perioadă 
foarte dificilă, până când am intervenit noi, primăria, am stat de vorbă cu ei, le-am spus 
că sunt total depăşiţi de situaţie , hai să vedem cum putem să ajutăm. Pentru că, până la 
urmă, ne interesează ce se întâmplă cu cetăţenii oraşului.  
       De la Salubritate, au mai plecat nişte oameni la care noi nu voiam să renunţăm pentru 
că erau coordonatorii noştri pe zone pentru deszăpezirea oraşului, pentru măturatul 
stradal, ş.a.m.d. Până la urmă a trebuit să renunţăm la aceşti oameni, să-i lăsăm să plece 
la Iridex pentru că altfel, efectiv nu ar fi putut să desfăşoare această activitate. Apoi ne-
au reproşat faptul că infrastructura  Salubrităţii nu era pusă la punct. Ştiţi că noi am 
aprobat în şedinţa de consiliu că vom cumpăra nişte containere, de fapt, furnizorul sau 
operatorul va lua aceste containere, dar ele vin abia după două luni. Dacă am fi organizat 
această licitaţie, probabil ar fi durat şi doi ani de zile, poate şi mai mult. Dar, în această 
perioadă el a spus aşa: avem zone întregi în Craiova în care la platformele de blocuri nu 
mai există containere decât fără acea platformă şi fără roţi, astfel încât ele nu pot fi 
utilizate. Motiv pentru care, la cererea noastră, a achiziţionat 600 de containere care sunt 
deja pe străzile Craiovei , a propos şi de întrebarea dvs., pe propria cheltuială. Am încercat 
în această perioadă să gestionăm cât mai bine această activitate împreună cu operatorul. 
Dacă am fi început un scandal cu el, n-ar fi dus la nimic bun. Până la urmă, am încercat 
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să îl ajutăm. Mai sunt încă lucruri foarte multe de pus la punct şi anume că 20% dintre 
firme, deşi sunt obligate să aibă contract cu Iridex, nu au semnat acest contract. Este 
motivul pentru care, de săptămâna aceasta, Poliţia Locală va începe să desfăşoare o 
acţiune de a amenda aceste firme, pentru că, ce fac? Degeaba se duce operatorul şi ia din 
platforma de la bloc gunoiul, pentru că în câteva ore este gunoiul la loc, venind firmele 
care aduc acolo, pentru că, neavând contract, nu au unde să depoziteze. Toate lucrurile 
acestea, încercăm însă să le punem la punct. După cum aţi observat, deja situaţia este în 
curs de îmbunătăţire. Noi zicem că în luna septembrie nu vom mai avea niciun fel de 
problemă. 
       În ceea ce priveşte amenajările de pe Calea Bucureşti. Nu doar că d-na arhitect-şef al 
oraşului a văzut cum se fac aceste amenajări, dar să ştiţi că am consultat toţi arhitecţii din 
municipiul Craiova, adică Uniunea Arhitecţilor, înainte de a începe să demarăm lucrările 
pe Calea Bucureşti, am fost împreună pe tot tronsonul de pe Calea Bucureşti, unde se fac 
aceste amenajări şi împreună cu ei am ajuns la aceste soluţii.  
     În ceea ce priveşte palmierii, văd că la ei v-aţi referit, dacă vor rezista la iarnă. Evident 
că nu rezistă iarna palmierii.  Aşa cum nu au fost lăsaţi în nicio iarnă afară, nu vor fi lăsaţi 
nici iarna aceasta, pentru că aceşti palmieri nu au fost achiziţionaţi anul acesta. Aceşti 
palmieri sunt în patrimoniul RAADPFL de mai bine de 8 ani de zile. Până acum, însă, ei 
au fost puşi în Piaţa Mihai Viteazul. Nu i-a remarcat nimeni. Cum i-am pus pe Calea 
Bucureşti, i-a remarcat toată lumea. Măcar din punctul acesta de vedere suntem fericiţi. 
Dar, la iarnă, bineînţeles că vor ajunge din nou în sere, aşa cum au ajuns în fiecare iarnă.  
       Dl. Corâţu – accidente pe trecerile de pietoni. Să ştiţi că eu nu sunt de acord cu 
limitatoarele de viteză, sub nicio formă. Suntem de acord ca la trecerile de pietoni să fie 
pus acel material antiderapant care va obliga conducătorii auto să meargă cu o viteză mult 
mai mică.   
      Dl. Consilier Local Sas: 
      Nu sunteţi de acord si sunt accidente. 
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
      Deocamdată eu sunt primarul oraşului, ştiu că nu vă convine. 
       Dl. Consilier Local Sas: 
      Nu este decizia dvs., este decizia comisiei de sistematizare.  
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Decizia comisiei de sistematizare se ia cu primarul de faţă. A fost dezbătut de ani de 
zile acest lucru în comisia de sistematizare şi cu toţii am ajuns la concluzia că ar fi cea 
mai proastă soluţie ca să puenm limitatoare de viteză. De ce? Pentru că în momentul în 
care se face deszăpezirea, vine lama şi le ia, se strică şi asfaltul, se strică şi limitatoarele, 
au o durată de viaţă de câteva luni. Vă rog frumos să nu mă mai bruiaţi. Aveţi bun simţ. 
Mai ales că nu vă răspundeam dvs.  
 În ceea ce priveşte comisia de circulaţie, avem, într-adevăr, cel mai mare număr de 
maşini pe cap de locuitor, după Bucureşti. Deci, aici, este într-adevăr , o problemă. Din 
cauza asta, am dat drumul acum şi la nişte SF-uri pentru cinci parcări supraterane în 
zonele care sunt cele mai aglomerate din municipiul Craiova,. Una dintre ele va fi în 
spatele Judecătoriei, alta pe Calea Bucureşti, alta în zona parcului . Încercăm ca în toate 
cartierele să avem câte o parcare de cel puţin 300 de locuri care să acopere acest necesar. 
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Probabil că şi pe fonduri europene, de fapt, nu probabil, mai mult ca sigur, vom avea 
prinsă pentru fiecare cartier câte o parcare supraetajată. 
 Dl. Săuleanu – într-adevăr, ne ceream scuze pentru organizarea şedinţei de astăzi , însă 
abia luni am aflat că UEFA nu ne permite să intrăm în stadion, acolo unde ţineam noi 
şedinţele, dintr-un motiv foarte simplu: COVID, pandemie, meciul de astăzi care urmează 
să aibă loc, deci în ultimă instanţă a trebuit să găsim această locaţie . De data viitoare ne 
vom muta însă, înapoi acolo.  
 În ceea ce priveşte comisia de sisitematizare, aceasta s-a întâlnit, chiar foarte des în 
ultima perioadă. Într-adevăr, au fost luate în dezbatere inclusiv cererile dvs., nu ştiu de ce 
nu au ajuns până acum la dvs. O să discut cu colegii care aveau această sarcină, ca să vă 
transmită exact ce s-a discutat în comisia de sistematizare. 
 Consiliul de administraţie de la Filarmonică nu s-a întrunit de câteva luni. Este corect 
ce spuneţi. D-na Barbu, care are în atribuţii Filarmonica Oltenia, se va preocupa de acest 
subiect.  
 Aşteptăm chestiunile în scris pentru urbanism.  
 Despre ANCAR nu am ce să vă răspund pentru că nu cunosc amănunte, nefiind în 
gestiunea noastră, dar aşteptăm  o cerere din partea lor ca să vedem cum putem să-i ajutăm 
pentru că, aşa cum ştiţi, noi avem prinşi în buget bani în fiecare an, pentru toate asociaţiile 
care lucrează cu copii cu tulburări din spectrul TSA. 
 Dl. Drăgoescu – marcajele rutiere de pe Potelu urmează să se facă în această perioadă. 
Deci zilele acestea. 
 Velodromul  a fost reabilitat. Pot să vă dau şi o veste foarte bună. În aprteneriat cu 
Universitatea din Craiova şi cu firma Fortd. Acolo vor putea avea loc începând din luna 
septembrie, cursurti de carting. Universitatea din Craiova produce deja carturi împreună 
cu firma Ford. Ei au solicitat ca să li se pună această bază la dispoziţie, să poată să vină 
acolo copiii şi să facă antrenamentele respective. Într-adevăr , pe părţile laterale este 
foarte greu de lucrat pentru că este în pantă şi trebuie utilaje speciale pentru velodrom. 
 Dl. Teodorescu – puteţi depune cereri la comisia de sistematizare şi se iau în dezbatere, 
niciun fel de problemă. O să vă şi anunţăm când sunt puse în dezbatere aceste cereri. Iar 
membrii comisiei, ştiţi şi dvs., sunt cei pe care i-aţi aprobat în şedinţă de consiliu, inclusiv 
dvs., ca şi grup, aţi avut amendamente pentru a intra şi Universitatea şi Uniunea 
Arhitecţilor  care la ora actuală fac parte din rândul membrilor.  
 În ceea ce priveşte Compania de Apă, pentru că nu este o problemă care să privească 
municipiul Craiova, vă invit să aveţi o discuţie personală cu dl. Director Alin Şuiu. Sunt 
convinsă că va da curs acestei discuţii. 
 Dl. Stoian, că nu se mai udă străziel noaptea. Ba da. Ieri noapte au lucrat în zona Gării. 
Nu ştiu unde au lucrat azi noapte. N-am primit încă informarea pentru că am intrat în 
şedinţă de consiliu, dar să ştiţi că în fiecare noapte, ei au un plan ca să cureţe străzile să 
le spele. 
 D-na Viceprimar Filip: 
 14 utilaje 12 ore pe zi spală străzile Craiovei.    
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Tot dvs. m-aţi întrebat despre ghenele de gunoi deteriorate. V-am spus deja. Iridex a 
început să le înlocuiască pe banii firmei.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 29.07.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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