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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.08.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa 
şi a începe şedinţa Consiliului Local. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 23, 
4 consilieri sunt absenţi motivat (Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel).  Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al sedinţei  ordinare  din data de 29.07.2021, 
cu modificarea prin completare, la pagina 34, la sesizarea d-lui consilier Sas. 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 august 2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 6178/19.08.2021,  în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată 
și completată; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, în şedinţă ordinară, care se va desfășura  în  Sala de conferințe – Complex Sportiv 
Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8, în data de 26.08.2021, ora 10,00,  cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
       
 

1. Raport pentru activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2021   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local în baza Legii nr.34/1998, precum şi a procedurii de parcurs a acesteia 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, precum și a situațiilor 
deosebite, în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului 
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Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de urgență și a procedurii și condițiilor 
de acordare a acestora, în conformitate cu Legea nr.416/2001 prvind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru persoane Vârstnice Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.188/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 
tineri, destinate închirierii, in municipiul Craiova 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/2021 
referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-2022 

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

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.2140/08.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi S.C. Lucdan 
S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.3521/11.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” şi 
S.C. Lucdan S.R.L. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune 
directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova 
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apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv 
Creșa nr. 5” 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 5/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului 
Educație – Gradinița cu program prelungit „Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5” 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici 
si a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții “Măsuri pentru 
limitArea răsPândirii coronavirusului în uniTățile de Învățământ PrEuNiversiTaR 
din mUnicipiul Craiova – M.A.S.T.I Pentru Craiova” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc O 7” 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc O 8” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc O10” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc U 7” 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.327/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L4” 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 13” 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 14” 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6a” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
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„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6b” 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.328/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L4.1” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L5 - Bloc 1” 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L5 - Bloc 2” 

33. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc 3” 

34. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc U 2” 

35. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc U 9” 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.326/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L5” 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc S3 – situat în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal 
nr.96”   

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc S4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.14” 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
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Municipiul Craiova – bloc S5 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.12” 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc S6 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.10” 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.8” 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.329/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
CEERT L5.1” 

43. Întrebări și interpelări 
 
Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților 
Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuția şi furnizarea energiei termice 
distribuită în sistem centralizat 

 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu suplimentarea cu un punct. 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 26.08.2021, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Raport pentru activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2021   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2021 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local în baza Legii nr.34/1998, precum şi a procedurii de parcurs a acesteia 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, precum și a situațiilor 
deosebite, în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului 
Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de urgență și a procedurii și condițiilor 
de acordare a acestora, în conformitate cu Legea nr.416/2001 prvind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru persoane Vârstnice Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.188/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 
tineri, destinate închirierii, in municipiul Craiova 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/2021 
referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-2022 

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

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.2140/08.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi S.C. Lucdan 
S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.3521/11.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” şi 
S.C. Lucdan S.R.L. 
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune 
directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova 
apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv 
Creșa nr. 5” 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 5/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului 
Educație – Gradinița cu program prelungit „Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5” 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici 
si a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții “Măsuri pentru 
limitArea răsPândirii coronavirusului în uniTățile de Învățământ PrEuNiversiTaR 
din mUnicipiul Craiova – M.A.S.T.I Pentru Craiova” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc O 7” 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc O 8” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc O10” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4 - Bloc U 7” 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.327/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L4” 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 13” 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 14” 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6a” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6b” 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.328/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L4.1” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L5 - Bloc 1” 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova- CEERT L5 - Bloc 2” 

33. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc 3” 

34. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc U 2” 

35. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc U 9” 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.326/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L5” 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc S3 – situat în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal 
nr.96”   

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
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Municipiul Craiova – bloc S4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.14” 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc S5 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.12” 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc S6 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.10” 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, 
nr.8” 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.329/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
CEERT L5.1” 

43. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților 
Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuția şi furnizarea energiei termice 
distribuită în sistem centralizat 

44. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Raport pentru activitatea desfășurată de către asistenții personali din 
municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2021   
Nu au fost înscrieri la cuvânt. 

 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aş avea un amendament cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 

Craiova şi anume având în vedere solicitările numeroase ale Poliţiei Rutiere cu privire la 
montarea de limitatoare de viteză în zonele trecerilor de pietoni cu risc maxim de 
accidente rutiere, având în vedere că în ultimii doi ani aceste accidnete rutiere s-au soldat 
cu 8 morţi, 47 de răniţi grav şi 139 de răniţi uşor, propun alocarea sumei de 120 mii lei 
pentru montarea acestor limitatoare de viteză sau dacă Poliţia Rutieră are o altă propunere 
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de un alt tip de limitator de viteză sau un alt mod de a preveni aceste accidente rutiere, 
sunt de acord şi cu acea soluţie. Aşadar, 120 mii lei pentru limitatoare de viteză. Propun 
ca această sumă să fie alocată din cei 709 mii lei prevăzuţi pentru dezinsecţie. Din câte 
am înţeles ieri la comisii, sunt prevăzute 4 dezinsecţii pentru ţânţari, şi încă 3 deratizări, 
dar consider că montarea cât mai urgentă a acestor limitatoare de viteză este imperios 
necesară. Dacă trebuie procedură de achiziţie publică, probabil poate să dureze. Sunt de 
acord şi cu un alt mod de a limita viteza.  

Am rugămintea către executiv să ia în calcul, într-un mod serios aceste solicitări 
ale Poliţiei Rutiere, pentru că nu este de glumit, pentru că se pierd vieţi oameneşti. Ţineţi 
minte, în urmă cu două săptămâni, o femeie a fost accidentată mortal pe o trecere de 
pietoni în zona bd. Dacia – str. 1 Decembrie 1918, într-una din zonele de risc sesizate de 
Poliţia Rutieră. În urmă cu două luni, a fost un accidnet mortal pe Calea Severinului. De 
asemenea, acea zonă este prevăzută în lista transmisă de către Poliţia Rutieră.  

Dl. Preşedinte: 
Propunerea dvs. a fost făcută şi în cadrul comisiilor şi ştiu că aţi solicitat un punct 

de vedere d-nei Primar şi celor două doamne viceprimar. Dau cuvântul d-nei Primar în 
legătură cu acest subiect. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vreau să vă informez că se lucrează deja pe bd. Dacia în aceste momente la o 

soluţie care a fost găsită de Poliţia Circulaţie, pentru zona Metro. Aşa cum ştiţi, la intrarea 
în oraş sunt striaţii în asfalt, la 15 metri de intersecţie, după care mai urmează un rând de 
striaţii,  la 5 metri de intersecţie. Practic, şoferul este obligat să frâneze cu 15 metri înainte 
şi atunci nu se întâmplă niciun fel de accident. Am luat deja legătura cu poliţia. Să ştiţi că 
acele locaţii sunt lucrate împreună cu noi, cei de la Primărie, deci ştim care sunt aceste 
locaţii şi deja se lucrează. Vreau să vă spun că nu s-a stat deloc în această perioadă, poate 
dacă nu ne lăudăm prea tare, lumea nu ştie cu ce s-a ocupat primăria, dar există deja 89 
de treceri unde s-au instalat corpuri luminoase suplimentare pentru creşterea intensităţii 
fluxului luminos. Pe baza senzorilor de prezenţă, creşte şi intensitatea luminii. Am văzut 
că alte oraşe s-au promovat la televizor, ca şi cum ar fi o chestiune excepţională. La noi 
se întâmplă teaba asta deja de mai bine de un an de zile. Cu senzori de mişcare avem 61 
de locaţii, treceri de pietoni cu leduri, de asemenea, sunt montate prin tot oraşul. Marcaje 
termoplastice şi benzi rezonatoare, marcaje roşii înainte de trecerile de pietoni. Tot din 
material termoplast au fost făcute benzi rezonatoare la mai multe treceri cu avertizare 
sonoră, în 72 de locaţii. Dar, aşa cum v-am spus, pentru trecerile pe care le avem de la 
Poliţia Circulaţie, unde s-au identificat accidente în ultimii ani, deja am început să lucrăm 
pe acea procedură. Probabil că într-un viitor vom avea şi acele covoare termoplast, dar, 
deocamdată, această soluţie este la fel de viabilă şi avantajul este că nici nu trebuie să 
înlocuieşti soluţia din şase în şase luni.  

Eu am vorbit cu mai mulţi primari din toată România ca să îi întreb ce au făcut. 
Chiar de dimineaţă am vorbit şi cu primarul de la Vâlcea care mi-a spus că acele bandouri, 
el trebuie să le înlocuiască,din şase, în şase luni, pentru că strică asfaltul şi nu mai poate 
să le pună în aceleaşi locuri. Trebuie să schimbe locaţia. Deci aceste benzi care se pun 
înainte de trecerile de pietoni, răzuială în asfalt, aşa cum s-a făcut la Metro, au 
preîntâmpinat accidente şi rezistă, acolo de mai bine de un an de zile.  
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Dl. Preşedinte: 
Vreau să vă spun, în legătură cu acest subiect, există şi un precedent. O instanţă din 

ţară a pronunţat o soluţie împotriva unui UAT, în legătură cu montarea  acestor limitatoare 
de viteză, unele maşini fiind cu garda joasă, baia de ulei a fost lovită şi în această situaţie, 
instanţele au obligat UAT la despăgubiri pentru stricăciunile de la maşină. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Dacă nu mă înşel, este vorba de situaţia din Slatina, când ridicăturile acelea din 

asfalt erau foarte mari. Îmi aduc aminte că era cineva cu un Ferrari care a lovit şi i s-a 
spart baia de ulei. Eu am două proiecte, două propuneri pentru limitatoare de viteză care 
sunt agreate în toată Uniunea Europeană . O să vi le aduc atunci când vom ajunge la 
interpelări, să vi le prezint. Sunt foarte ieftine, nu necesită schimbare, răzând în mixtura 
asfaltică, nişte bariere înaintea trecerilor de pietoni sau mai este o variantă pe care să o 
vedeţi acolo. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Să ştiţi că am luat-o în calcul şi pe aceasta pentru trecerile de pietoni care sunt la 

şcoli. Deci, bateţi la porţi deschise. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Am preţ, planşe foto, schiţe, tot ce trebuie, am muncit  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nici nu ne trebuie preţul pentru că noi avem acordul cadru cu firma de asfaltare 

care are posibilitatea să le facă, deci nu trebuie să facem o altă licitaţie. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Perfect. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul d-lui Sas. Cine este pentru? Votat cu 9 voturi pentru 

(Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor Ungureanu Adriana, Vasile 
Marian, Voicinovschi Mădălin,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu 
Nicu Cosmin) şi 14 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, 
Diaconu Dan, Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, 
Filip Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli 
Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin). Amendamentul a fost 
respins. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-829.911 mii lei (506.821 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 323.090 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-830.027 mii lei (506.821 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 323.206 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. 



sed ord. 26.08.2021                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-8 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2021, rectificat, conform anexei 
nr.9 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. 

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 Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

3. 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 – 1.443.339,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.446.654,00 mii lei, 

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

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

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

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării 
subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, precum şi a 
procedurii de parcurs a acesteia 

        Dl. Consilier Local Dindirică: 
        Propun pe dl. Marinescu Radu – preşedinte şi dl. Berceanu Dorel. 
        Dl. Consilier Local Teodorescu: 
        Propun pe dl. Cîrceag Eduard. 
        Dl. Consilier Local Vasile: 
        Propun pe d-na Ungureanu Adriana.  
        S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire rezultatului votului. 
       Dl. Preşedinte: 
       Rezultatul votului este următorul: dl. Marinescu Radu – 19 voturi pentru, dl. 
Berceanu Dorel – 18 voturi pentru, dl. Cîrceag Eduard – 22 voturi pentru, d-na Ungureanu 
Adriana – 20 voturi pentru. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, 

fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 
sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza 
Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.1 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă procedura de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori 
de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul 
local, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru 
fiecare din criteriile de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 
sociale potrivit legii, în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul local, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli eligibile pentru 
subvenţionare, în anul 2022, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu 
personalitate juridică, şi a nivelului mediu lunar al subvenţiei, conform anexei 
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Data limită până la care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate 
juridică, pot depune documentaţia de solicitare pentru a beneficia de subvenţii 
alocate de la bugetul local, pentru anul 2022, este ultima zi lucrătoare a lunii 
septembrie 2021. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.144/2017. 
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Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi membrii comisiei vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

Cîrceag Eduard Alexandru, Corâţu Cosmin Ion, Diaconu Răzvan, Dindirică 
Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli 
Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor Nicuşor,  Spânu Dan Ştefan, Teodorescu 
Nicu Cosmin , Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin,  Voicinovschi Mădălin, 
Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Diaconu Dan) 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, precum și a 
situațiilor deosebite, în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe 
raza municipiului Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de urgență și 
a procedurii și condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu Legea 
nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare 
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 stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, care 

justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau 
persoanelor care locuiesc pe raza municipiului Craiova, în conformitate cu Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă stabilirea procedurii şi a condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă 
și a ajutoarelor de înmormântare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.123/2011. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Cîrceag Eduard Alexandru, Corâţu Cosmin Ion, Diaconu Răzvan, Dindirică 
Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli 
Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor Nicuşor,  Spânu Dan Ştefan, Teodorescu 
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Nicu Cosmin , Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin,  Voicinovschi Mădălin, 
Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Diaconu Dan) 
 
 

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

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

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova - dna.Bedelici 
Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., aprobarea actului constitutiv modificat, în sensul schimbării 
sediului principal în municipiul Craiova, str.Mitropolitul Firmilian, nr.14, 
jud.Dolj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte dna.Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. şi dna.Bedelici 
Nicoleta Livia 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 organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru persoane Vârstnice 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 Căminului pentru Persoane Vârstnice 

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 Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.188/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.188/2021. 

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

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

Cîrceag Eduard Alexandru, Corâţu Cosmin Ion, Diaconu Dan , Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor Nicuşor,  Spânu Dan Ştefan, 
Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin,  Voicinovschi Mădălin) 

- 2 abţineri (Vasile Marian , Teodorescu Nicu Cosmin ) 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de 
Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor 
de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, 
în perioada 22-26 septembrie 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 
2021. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor 
pentru tineri, destinate închirierii, in municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute 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.472/2018. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

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

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

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

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

12. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului 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 modificarea suprafeţelor terenurilor care aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 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.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.3. 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. 
 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.34/2021 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 
2021-2022 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.34/2021 referitoare la reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar 
particular din municipiul Craiova pentru anul şcolar 2021-2022, prin completare 
cu Grădinița cu Program Prelungit “Beatris”, cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Recunoştinţei, nr.16. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din 
municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a terenurilor 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală, 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de 
închiriere, în vederea închirierii terenurilor identificate la art.1, conform anexelor 
nr.2 -7  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele 
de închiriere a terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.2140/08.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi S.C. 
Lucdan 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.2140/08.09.2017 încheiat 

între Colegiul Național „Frații Buzești” şi S.C. Lucdan S.R.L., având ca obiect 
spațiul în suprafaţă de 10,0 mp., situat în municipiul Craiova, str.Știrbei Vodă, 
nr.5, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 11.09.2023. 

  Art.2. Se împuterniceşte directorul Colegiului Național „Frații Buzești” 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, Colegiul Național „Frații 
Buzești” şi S.C. Lucdan S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

Cîrceag Eduard Alexandru, Corâţu Cosmin Ion, Diaconu Dan , Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor Nicuşor,  Spânu Dan Ştefan, ,  
Voicinovschi Mădălin, Vasile Marian , Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 2 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin). 
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16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.3521/11.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan 
Velovan” şi S.C. Lucdan 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. 3521/11.09.2017 

încheiat între Colegiul Național Pedagogic „Ştefan Velovan” şi S.C. Lucdan 
S.R.L., având ca obiect spațiul în suprafaţă de 9,0 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Amaradia, nr.72, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 10.09.2023. 

  Art.2. Se împuterniceşte directorul Colegiului Național Pedagogic „Ştefan Velovan” 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, Colegiul Național Pedagogic 
„Ştefan Velovan”  şi S.C. Lucdan S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

Cîrceag Eduard Alexandru, Corâţu Cosmin Ion, Diaconu Dan , Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor Nicuşor,  Spânu Dan Ştefan, ,  
Voicinovschi Mădălin, Vasile Marian , Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 2 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin). 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în 
gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

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

Art.1.  Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, respectiv activitatea de „Sistematizare a circulaţiei,  marcaje şi 
indicatoare rutiere”, prevăzute la poziţiile 38 şi 39 din anexa nr.2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2021, conform anexei care face 
parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi 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. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 

modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program 
prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Prin acest proiect de hotărâre, ca şi prin cele ce vor urma până la sfârşitul şedinţei, 

practic, ne obligaţi să băgăm mâna adânc în buzunarul craiovenilor. Şi trebuie să ştie toată 
lumea de ce facem acest lucru, pentru că ne propuneţi să modificăm nişte indicatori din 
2019 la un proiect început în 2018. Diferenţa foarte mare între stadiul DALI şi stadiul 
PAD, denotă incoerenţa şi incapacitatea dvs. administrativă, ca să nu spun lenea 
administrativă. Înţelegem motivarea cum că au crescut preţurile la materialele de 
construcţii, că a crescut manopera, dar vreau să vă spun că administraţia pe care o 
conduceţi, a dormit în ghete, timp de aproape patru ani. Noi nu putem gira acest lucru, la 
fel şi la punctele următoare, ne vom abţine la aceste puncte. Cred că ar trebui să o lăsăm 
mai uşor cu facebook-ul în timpul programului şi să ne ocupăm de aceste proiecte, asftel 
încât să nu ajungem să actualizăm după ani şi ani de zile şi să băgăm practic mâna în 
buzunarul craiovenilor. Vă mulţumesc frumos! 

D-na Viceprimar Filip: 
Îi răspund eu d-lui consilier. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu am întrebat-o nimic pe d-na viceprimar. 
D-na Viceprimar Filip: 
Reprezint executivul şi consider că este de bun simţ să vă răspund la interpelare. 

Nu a dormit nimeni din executiv. Acest proiect a urmat toate căile. Vreau să vă spun 
faptul că au fost trei licitaţii la care nu s-a prezentat nicio firmă, deoarece preţul era stabilit 
la data lansării procedurii. După cum ştiţi, în ultimul an, materialele de construcţii şi tot 
ceea ce înseamnă acest segment, graţie măsurilor luate de Guvernul PNL, au crescut 
considerabil. Şi cred că ştiţi, pentru că foarte mulţi de aici vă ocupaţi de construcţii. 
Creşterile numai la fier au fost foarte mari, şi o mare creştere a venit din legea prin care 
toţi constructorii au salariul minim de 3 mii de lei, deci şi asta a fost o mare pondere în 
creşterea preţurilor. Acum reactualizăm aceste preţuri. Eu spun că este norocul 
craiovenilor şi al nostru că nu s-a prezentat nicio firmă, că, dacă se câştiga la preţurile la 
care au fost lansate, vreau să vă spun că părăseau lucrările şi nu le terminau, pentru că 
preţurile au explodat în acest moment.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Acelaşi lucru am spus şi eu. Dormiţi în ghete din 2018. 
D-na Viceprimar Filip: 
Nici în 2018 nu s-a dormit în ghete, dar procedurile de licitaţie au fost când a preluat 

Guvernul Cîţu conducerea şi s-a terminat treaba.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-
economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „ Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 
5”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.410/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 5/2019 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit „Piticot”, 
inclusiv Creșa nr. 5” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.5/2019, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Valoarea totală a proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu 
program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” este în cuantum de 
4.569.694,38 lei (inclusiv TVA)”; 

b) Art.3. se modifică şi se completează cu un nou alineat, şi va avea următorul 
conţinut: 

„(1) Se aprobă cofinantarea eligibila a beneficiarului UAT Municipiul Craiova, 
în sumă de 71.354,26 lei, reprezentând 2% din valoarea tutror cheltuielilor 
eligibile ale proiectului”; 

(2) Municipiul Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile și a 
cheltuielilor conexe ce vor aparea în timpul implementarii proiectului prevăzut 
la art. 1.” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.5/2019 rămân nemodificate. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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 Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – 
economici si a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții 
“Măsuri pentru limitArea răsPândirii coronavirusului în uniTățile de 
Învățământ PrEuNiversiTaR din mUnicipiul Craiova – M.A.S.T.I Pentru 
Craiova” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului „Măsuri pentru limitArea 

răSpândirii coronavirusului în uniTățile de Invățământ PrEuNiversiTaR din 
mUnicipiul Craiova-M.A.S.T.I. Pentru Craiova”, de la 41.978.551,82 lei, la 
41.978.267,54 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

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

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 la 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.352/2020. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc O 7” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4 - Bloc O 7”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc O 8” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4 - Bloc O 8”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.29/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 
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- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc O10” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4 - Bloc O10”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc U 7” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4 - Bloc U 7”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2018. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.327/2018 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.327/2018, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4” în 
cuantum de 4.851.498,66 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 
3.403.251,98  lei și valoare totală neeligibila de  1.448.246,68 lei”; 

b) Art.3. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiei de 
proprietari nr.5 Lapuș, reprezentând contravaloarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 2.809.547,47 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova – CEERT L4”; 

c) Art.4. se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în 
cuantum de 785.471,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație 
locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice”; 

d) Art.5. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 
cuantum de 359.152,00 lei, reprezentând, după caz, 

 I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
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 II. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice 

 III. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât 
cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice.” 

Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.327/2018 rămân nemodificate. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind otat cu: 

- 17 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 13” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4.1 - Bloc O 13”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.72/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
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Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 14” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4.1 - Bloc O 14”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6a” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4.1 - Bloc U6a”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.78/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6b” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L4.1 - Bloc U6b”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.328/2018 referitoare la aprobarea proiectului 
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(cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.328/2018, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1” în 
cuantum de 5.682.947,31 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 
3.961.309,68  lei și valoare totală neeligibila de  1.721.637,63 lei”; 

b) Art.3. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiilor 
de proprietari nr.5 Lapuș si nr.7 Lapuș, reprezentând contravaloarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.306.161,50 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1”; 

c) Art.4. se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în 
cuantum de 923.093,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație 
locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice”; 

d) Art.5. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 

cuantum de 426.785,00 lei, reprezentând, după caz: 
 I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 

corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, 

 II. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
a Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice 

 III. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât 
cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice.” 

Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.328/2018 rămân nemodificate. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
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- 17 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 1” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc 1”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 2” 

        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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
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CEERT L5 - Bloc 2”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

33. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 3” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc 3”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 
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34. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc U 2” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc U 2”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

35. Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc U 9” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc U 9”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
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- 17 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.326/2018 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.326/2018, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” în 
cuantum de 5.408.160,92 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 
3.562.937,58  lei și valoare totală neeligibila de  1.845.223,34 lei; 

b) Art.3. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiei de 
proprietari nr.5 Lapuș, reprezentând contravaloarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 3.270.398,37 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova – CEERT L5”; 

c) Art.4. se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în 
cuantum de 823.946,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație 
locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice”. 

d) Art.5. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 
cuantum de 547.386,22 lei, reprezentând, după caz: 
 I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 
corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, 
 II. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
a Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice 
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 III. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât 
cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice.” 

Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.326/2018 rămân nemodificate. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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 Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S3 – situat în municipiul Craiova, 
Bulevardul Decebal nr.96”   

         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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
bloc S3 – situat în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal nr.96”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.74/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 17 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 



sed ord. 26.08.2021                                                        36                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S4 – situat în municipiul Craiova, 
str.Grigore Pleşoianu, nr.14” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
bloc S4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.14”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S5 – situat în municipiul Craiova, 
str.Grigore Pleşoianu, nr.12” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
bloc S5 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.12”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S6 – situat în municipiul Craiova, 
str.Grigore Pleşoianu, nr.10” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
bloc S6 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.10”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 
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41. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc 4 – situat în municipiul Craiova, 
str.Grigore Pleşoianu, nr.8” 
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 devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.329/2018 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – CEERT L5.1” 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Ne poate spune cineva care e suma totală, diferenţa totală pentru aceste proiecte de 

hotărâre, la toate aceste actualizări? La toate punctele. Presupun că avem pe cineva sa ne 
spună o sumă totală.  

Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Haideţi să vă răspund eu că am fost la comisii, văd că nu am fost cu toţii. Vorbim 

de proiecte pe fonduri europene, vorbim de diferenţă 0 pentru bugetul Craiovei. Nu se 
mai dau bani de la bugetul local pentru reabilitarea acestor blocuri, vorbiţi ca să apăreţi 
la ştiri. Eu mă duc la ţigară, pa! M-am săturat de circari.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Mie mi se pare culmea totuşi, în condiţiile în care se triplează preţurile la materiale 

şi nu există niciun fel de frână de la Guvern, niciun fel de Ordonanţă de  urgenţă care să 
ne ajute în această situaţie, să ne ajute în sensul că, aşa cum spunea d-na Rela, dacă apuci 
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să semnezi contractul şi s-a întâmplat la Izvarna, de exemplu, luni era un preţ la fier şi 
miercuri era alt preţ, crescut cu 30% şi n-ai nicio ordonanţă de urgenţă care să-ţi permită 
actualizarea preţului, vă daţi seama că suntem în stadiul în care putem să pierdem foarte 
multe proiecte pe fonduri europene.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Preţurile la materiale se scumpesc din 2019. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Preţurile la materiale se scumpesc de un an de zile. Sunteţi constructor şi ştiţi treaba 

asta. Au fost licitaţii făcute în această perioadă. S-au scos de câte trei ori la licitaţie aceste 
blocuri. Din această cauză am venit cu indicatorii din nou în consiliul local, pentru că ne-
am dat seama că, oricât le-am scoate la licitaţie, niciun constructor n-o să vină la preţurile 
astea. Nu puteţi imputa administraţiei locale o problemă care ţine strict de Guvernul 
României. Înţelegeţi că s-au făcut trei rânduri de licitaţii? Nu vă supăraţi, eu sunt primar 
de un an de zile şi chiar nu s-a dormit în ghete. Pe vremea mea s-au organizat licitaţii 
pentru toate aceste proiecte. Nu se prezintă nimeni, pentru că aveţi un guvern care el 
doarme în papuci şi nu frânează Ordonanţa 114. Au abrogat-o. Care ţinea plafonate 
preţurile la energie pentru o perioadă de trei ani de zile. Vă rog frumos, nu vorbiţi peste 
mine, mi-aţi cerut un punct de vedere. Deci trei ani de zile ar fi trebuit să fie plafonate 
aceste preţuri. Nu au fost plafonate. Au crescut în proporţie de 30% preţurile respective. 
Ştiţi foarte bine că în momentul în care cresc preţurile la energie, toate celelalte preţuri 
cresc în lanţ. Se aude de la analiştii economici că vor creşte până la 98% până la sfârşitul 
anului. Este chiar o situaţie catastrofală şi Guvernul ar trebui să se aplece asupra acestei 
situaţii. Nu să veniţi să arătaţi cu degetul la oameni care sunt nevinovaţi.  

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

Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.329/2018, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1” în 
cuantum de 8.173.270,03 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 
4.090.680,53  lei și valoare totală neeligibila de  4.082.589,50 lei”; 

b) Art.3. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiilor 
de proprietari nr.9 Lapus si nr.12-S5 Lapus, reprezentând contravaloarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea 
eligibila a proiectului, în cuantum de 5.718.861,71 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”; 

c) Art.4. se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în 
cuantum de 935.080,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație 
locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice”; 
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d) Art.5. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 
cuantum de 1.004.985,00 lei, reprezentând, după caz: 
 I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 
corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, 
 II. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, a Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice, 
 III. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație 
decât cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor 
juridice, a Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice.” 

Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.329/2018 rămân nemodificate. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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 Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

43. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaților Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuția şi furnizarea 
energiei termice distribuită în sistem centralizat 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.l.  Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 

distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
389,83 lei/Gcal, la 415,30 lei lei/Gcal (TVA inclus). 

    Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice 
distribuită din centrale termice, de la 553,87 lei/Gcal, la 701,93 lei lei/Gcal (TVA 
inclus). 

  Art.3. Se aprobă modificarea tarifului local pentru populație și agenți economici, de la 
345,26 lei/Gcal, la 390 lei/Gcal (TVA inclus). 
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    Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
să aprobe si să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, 
modificarea tarifelor pentru distribuția și furnizarea energiei termice distribuită în 
sistem centralizat. 

      Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L. și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

Dindirică Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Filip 
Aurelia, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan Ştefan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin Ion,  Diaconu Razvan, Sas Teodor Nicusor 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
          Să transmiteţi abţinerile astea la Guvernul dvs. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Faceţi administraţie, nu politică, d-na Primar. Sunteţi primarul Craiovei, nu sunteţi 

membru în Guvern.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Sunt numai minciuni. Aţi citit raportul? 

 
 
 

44. Întrebări și interpelări 
      Dl. Consilier Local Sas: 
 O să am o intervenţie foarte scurtă. Solicit executivului ca, până la începerea şcolii, să 
adopte nişte măsuri pentru fludizarea traficului rutier în municipiul Craiova. În ultimele 
zile, traficul este efectiv, blocat la nivelul municipiului, se circulă foarte greu, haotic. 
 În continuare, sesizarea pe care am făcut-o luna trecută, cu privire la străzile sparte şi 
neaduse la starea iniţială de deţinătorii de utilităţi, se perpetuă. Străzile toate sunt sparte 
de deţinătorii de utilităţi, aşadar, vă întreb daca aveţi în vedere nişte măsuri pentru 
fluidizarea traficului rutier, după începerea şcolilor, pentru că, efectiv, oraşul va fi blocat 
în acel moment? 
 De asemenea, aş mai avea o rugăminte: lucrările de asfaltare să nu se mai efectueze la 
orele de vârf . Se închid străzi lunea dimineaţa, la ora 10, se închid în timpul săptămânii 
,la ora 12. Pe cât posibil, să se asfalteze în afara orelor de vârf.  
 Până la şedinţa următoare, aş dori să am un raport cu privire la costurile amplasării de 
covor antiderapant, de fapt, de acea vopsea antiderapantă la trecerile de pietoni în ultimii 
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ani. Deci, cât a fost contractul respectiv, ce valoare a avut şi ce valoare a fost cheltuită. 
Vă mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Legat de siguranţa rutieră, pentru că am vorbit la începutul şedinţei despre asta, aş vrea 
să aduc în vedere siguranţa călătorilor în staţiile de tramvai. Am mai discutat pe acest 
aspect şi nu s-a făcut nimic până acum. Aş vrea să ştiu dacă aveţi în vedere acest lucru. 
Este vorba de staţiile de tramvai care sunt neprotejate împotriva maşinilor care vin cu 
viteză. Au fost accidente nenumărate şi trebuie făcut ceva şi în acest sens.  
 Tot în staţiile de tramvai, o chestie mai minoră care ar trebui făcută. Este vorba de 
coşuri de gunoi cu scrumiere, pentru fumători. Dar, cea mai importantă este cea de 
siguranţă a călătorilor în staţiile de tramvai, unde ar trebui să se facă nişte lucruri încât să 
nu se mai întâmple accidente. 
     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
 Tot despre trafic şi despre siguranţa rutieră vreau să vă vorbesc şi eu şi vin cu o 
propunere către toţi consilierii care fac parte din Consiliul Local Craiova, dar şi către 
executiv, să constituim o comisie specială în cadrul Consiliului Local în care să luăm 
toate aceste aspecte, să le discutăm şi să venim cu propuneri concrete. Cred că este cazul 
să preluăm şi noi această iniţiativă şi să ne implicăm mult mai mult, iar o comisie specială 
care să lucreze pe acest domeniu, ar fi foarte utilă şi ne-ar putea da o direcţie pentru 
următorii ani. Mulţumesc frumos! 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Am discutat şi puţin mai devreme, am două proiecte. La şedinţa trecută, aţi spus că nu 
sunteţi de acord cu limitatoarele de viteză din cauciuc. Am două proiecte, amândouă sunt 
pe bază de mixtură asfaltică, sunt foarte ieftine şi durabile, deci nu mai necesită nicio 
schimbare, nu reprezintă niciun impediment pentru maşinile care efectuează deszăpezirea 
în timpul iernii şi o să vi le predau pe acestea două.  
 Aş mai vrea să mai deschid un subiect referitor la instituirea sensului unic pe str. 
Migdalului. Acum câteva zile am fost acolo, cetăţenii sunt foarte nemulţumiţi pentru că 
nu s-a rezolvat sub nicio formă vreo problemă de trafic, fluidizare. Se intră pe Migdalului 
cu sens unic, apoi se coboară pe Aleea V Ramuri şi se iese tot în Toamnei. Dacă s-ar putea 
să se revină la circulaţie în ambele sensuri, având în vedere că nu a fost absolut niciun 
incident, niciun accident în zonă şi am înţeles că au luat legătura şi cu cei de la Poliţia 
Rutieră care susţin această remediere a problemei.  
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Vreau să vă rog şi eu frumos să se pună mai multe coşuri de gunoi şi să se schimbe 
cele care sunt ruginite, pentru că sunt unele din tablă foarte ruginite şi rupte. 
 Aş vrea să vă mai rog frumos, la Piaţa Chiriac poate facem şi acolo ceva,stopuri ceva, 
punem semafoarte că este o aglomeraţie foarte mare. Vă mulţumesc frumos! 
 Dl. Consilier Local Dindirică: 
 În continuarea discuţiilor despre povestea aceasta cu limitatoarele de viteză, aş vrea să 
propun şi eu, din partea consiliului local, să solicităm oficial Serviciului Rutier de la IPJ 
Dolj, probabil că ar trebui să-şi facă mai mult treaba pentru că, bănuiesc că toţi am fost 
sesizaţi că sunt curse ilegale de maşini pe Calea Bucureşti şi pe marile bulevarde din 
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Craiova şi nu cred că se întâlnesc vinovaţi aici, în Consiliul Local sau Primărie pentru toţi 
nebunii care îşi folosesc maşinile cu 100 cai putere şi noaptea fac curse ilegale prin oraş.  
 Pe de altă parte, voiam să o întreb pe d-na Miulescu, sau nu ştiu cine se ocupă, care 
este stadiul auditului de la Liceul Odobleja. Acolo lucrurile continuă să fie nelalocul lor, 
din nou suntem convocaţi în şedinţă de consiliu de administraţie fără să ni se pună la 
dispoziţie hârtii. Astăzi, spre exemplu, suntem chemaţi să validăm execuţia bugetară, dar 
noi habar nu avem pe ce s-au cheltuit banii acolo şi ce s-a întâmplat. Lucrurile sunt mai 
multe, le-am sesizat de fiecare dată, dar voiam să ştiu care este stadiul auditului, mai ales 
că începe şcoala. Mulţumesc! 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 În ceea ce priveşte fluidizarea traficului, că în ultimele zile s-a circulat haotic. S-a 
circulat haotic în zona Casa Studenţilor, pentru că, aşa cum ştiţi, acolo s-a asfaltat şi atât 
timp cât sunt lucrări în desfăşurare, este logic că conducătorii auto trebuie să găsească 
alte variante şi se aglomerează traficul. Am lucrat inclusiv pe timpul nopţii, tocmai ca să 
nu mai afectăm deloc circulaţia în timpul zilei. Acum s-a terminat lucrarea, mai trebuie 
făcute doar marcajele şi ridicarea capacelor de canal. La fel, aceeaşi situaţie am avut-o pe 
Romanescu, atunci când s-a lucrat pe Potelu. Din fericire însă, se termină foarte rapid 
aceste lucrări, deci nu sunt cauze datorate decât lucrărilor pe care noi încercăm să le 
finalizăm până la începutul şcolii. Din cauza asta ne şi grăbim, avem foarte multe şantiere 
deschise, tocmai ca să nu avem situaţii ca atunci când începe şcoala, la 13 septembrie, să 
fie mai rău decât este de obicei. Oricum, fac apel pe această cale şi la Poliţia Naţională, 
la Poliţia Judeţeană, să ne ajute în deschiderea anului şcolar, pentru că, din păcate, data 
trecută, doar colegii de la Poliţia Locală au fost în stradă, ca şi la inundaţii. Dacă vom 
avea foarte mulţi poliţişti în stradă, atunci nu vom avea niciun fel de problemă.  
 În ceea ce priveşte costurile contractului, colegii cred că au reţinut. 
 Dl. Borţoi – staţiile de tramvai în siguranţă. Să ştiţi că avem bani prevăzuţi ca să putem 
să amplasăm aceste garduri. Am zis să aşteptăm cumva să vedem prototipul de la noul 
tramvai pentru că cei de la Iaşi au avut această situaţie în sensul că nu corespundea cu 
peroanele. Este foarte posibil să mai trebuiască să lucrăm la peroane şi atunci asta ar 
însemna ca inclusiv aceste lucrări pe care le facem, să trebuiască să le refacem. Din cauza 
asta, mai aşteptăm, dar altfel, suntem în grafic cu procedurile.  
 Dl. Teodorescu – o comisie specială a consiliului local, nu este problema mea. 
Bănuiesc că aţi spus-o doar ca să fie auzită în consiliul local, dar ţine de atribuţiile dvs., 
ca şi consilieri locali. 
 Limitatoare de mixtură asfaltică, v-am răspuns deja, deci aici bateţi la porţi deschise . 
De altfel, am şi început să lucrăm, aşa cum v-am spus. 
 Sens unic pe Migdalului – trebuie să facă o cerere către comisia de sistematizare. 
 D-na Ungureanu – să ştiţi că suntem în procedură de licitaţie cu coşurile de gunoi. Din 
păcate, în ultimii trei ani de zile, nu s-au făcut achiziţii nici pentru coşuri de gunoi, nici 
pentru garduri care se pun pe la blocuri. Sunt foarte multe lucruri care, la ora actuală, sunt 
în desfăşurare. Cei de la Direcţia de Achiziţii sunt, efectiv, blocaţi de câte proceduri au în 
derulare la ora actuală.  
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 Piaţa Chiriac – aglomeraţie, încă nu este, dar o să fie foarte mare, în momentul în care 
redeschidem piaţa, va trebui să găsim nişte soluţii de sistematizare a traficului acolo. O 
să ne adresăm şi comisiei de sistematizare, să începem deja să lucrăm. 
 Auditul la Liceul Odobleja pe care îl solicită dl. Dindirică, eu ştiu că am semnat deja 
documentele pentru audit, sper să se termine cât mai repede. Oricum, ca o simplă 
informare, să ştiţi că lucrăm cu RAADPFL în toate şcolile din Craiova. Am refăcut toate 
bazele sportive astfel încât, la începutul anului şcolar să fie totul pus la punct. Avem 
autorizaţii de funcţionare pentru absolut toate şcolile, s-au făcut reparaţii atât pe interior, 
cât şi pe exteriorul şcolilor,  RAADPFL a intrat deja să facă spaţiile verzi, iar Salubritatea, 
curăţenie, în condiţiile în care directorii ar trebui să se mai gândească că este şi problema 
lor. Adică au angajat personal acolo, au administratori angajaţi, au persoane desemnate 
cu curăţenia şi, mă gândesc că, totuşi, nu este posibil ca să merg la o şcoală, să găsesc la 
20 m de şcoală nişte geamuri aruncate şi când întreb despre ce este vorba, de ce nu s-au 
strâns geamurile respective, să-mi spună că sunt acolo de 20 de ani. Administrarea trebuie 
să şi-o facă ei. Administratorii şcolilor, directorii, trebuie să sesizeze toate lucrurile 
acestea. Nu era normal ca să intre RAADPFL, sau să intre Salubritatea să le facă curăţenie 
în curte sau prin şcoală, în condiţiile în care au câte 4 femei de serviciu angajate. Dar asta 
este o altă discuţie, vizavi şi de modul în care lucrăm cu şcolile în această perioadă.  
 Vă mulţumesc foarte mult! 
 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.08.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL, 
            Dan- Ştefan Spânu                                                   Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, 
            Irina Stuparu 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
        Data:                                                                                   ÎNTOCMIT, 
       Semnătura:                                                                          Tudosie Ramona 
                                               Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
                                                                        şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                                 Data: 
                                                                                                 Semnătura: 


