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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier este absent motivat – dl. Corâţu, aflându-se în 
concediu de boală.  Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al sedinţei  ordinare  din data de 26.08.2021. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Spânu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna septembrie 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2021 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2021 

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



sed ord. 30.09.2021                                                        2                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.10.2021 

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021 

10. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.Privighetoarei, nr.8B-C 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
alc Municipiului Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Fluturi, nr.48 
(actual 54) 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.228/2020 referitoare la luare act de Decizia Civilă nr.725/2018, rămasă 
definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015 

15. 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, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova 

16. Proiect  de hotărâre privind  modificarea Regulamentului cadru de închiriere a unor 
spații disponibile excedentare din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat  din 
municipiul Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.69798/07.05.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Țenea Cojan Vera, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Țenea Cojan 
Vera 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.15 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune şi casării 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
administrare al doamnei Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C.Termo Urban 
Craiova S.R.L. 



sed ord. 30.09.2021                                                        3                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în 
cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 21-24 
octombrie 2021, în municipiul Craiova 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale, situată în muncipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camera 
6 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.2, bl.Casa Albă, sc.C1, cam.18 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021 

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

29. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică intersecţie str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, 
în vederea construirii unor locuinţe de serviciu şi funcţiuni complementare, cu 
regim de înălțime P+4 şi P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.188 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.268/2015 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pocruia” 

32. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului “Cetăţean de Onoare”  al 
Municipiului Craiova, pentru dl. Adrian Năstase și dl.Miron Tudor Mitrea 

33. Întrebări și interpelări 
 
 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. 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 30.09.2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2021 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2021 

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

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.10.2021 

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021 

10. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.Privighetoarei, nr.8B-C 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
alc Municipiului Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Fluturi, nr.48 
(actual 54) 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.228/2020 referitoare la luare act de Decizia Civilă nr.725/2018, rămasă 
definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015 

15. 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, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova 

16. Proiect  de hotărâre privind  modificarea Regulamentului cadru de închiriere a unor 
spații disponibile excedentare din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat  din 
municipiul Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.69798/07.05.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Țenea Cojan Vera, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Țenea Cojan 
Vera 
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18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.15 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune şi casării 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
administrare al doamnei Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C.Termo Urban 
Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în 
cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 21-24 
octombrie 2021, în municipiul Craiova 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale, situată în muncipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camera 
6 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.2, bl.Casa Albă, sc.C1, cam.18 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021 

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

29. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică intersecţie str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, 
în vederea construirii unor locuinţe de serviciu şi funcţiuni complementare, cu 
regim de înălțime P+4 şi P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.188 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.268/2015 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pocruia” 

32. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului “Cetăţean de Onoare”  al 
Municipiului Craiova, pentru dl. Adrian Năstase și dl.Miron Tudor Mitrea 

33. Întrebări și interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Sas: 
Prin acest proiect de hotărâre ni se propune alocarea unei sume de 3,4 milioane de 

lei pentru înlocuirea gazonului de pe Stadionul Ion Oblemenco. Acest gazon a mai fost 
înlocuit în urmă cu mai puţin de doi ani şi vreau să am nişte explicaţii de la executiv de 
ce trebuie înlocuit din nou într-o perioadă atât de scurtă? 

Propuneţi o alocare de peste 4 milioane lei la zone verzi. Eu aş propune această 
sumă de 4,16 milioane de lei să meargă la  şcoli pentru că există extrem de multe şcoli 
care au nevoie de investiţii, care au nevoie de lucrări de reparaţii şi am acest amendament 
cu privire la suma de 4,16 milioane de lei care să meargă la reabilitarea unor şcoli din 
municipiul Craiova. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Bună ziua! M-am uitat pe rectificarea aceasta şi mare parte din sumă, 18 milioane 

lei, am văzut că se duc pe lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, însă, deşi face parte 
dintr-un acord cadru, nu este deloc detaliat modul în care se vor cheltui aceşti bani şi ce 
străzi urmează să intre în reabilitare. Practic, aici vorbim de faptul că nu este transparenţă 
în această alocare de sumă. Totodată, exact cum zicea şi dl. Sas, din cei 4 milioane lei 
către RAADPFL, 3,5 milioane lei se duc pe alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare la RAADPFL şi iarăşi, aici nu prea avem control şi este destul de dificil de a 
vedea modul şi cum se cheltuie aceşti bani, iar la gazon cei 3,5 milioane lei, aproape 700 
mii euro, din ce am mai conspectat şi eu, sunt de acord că este un bun consumabil, însă 
acest consumabil nu ar trebui plătit de cetăţenii municipiului Craiova şi îmi pare cău că 
atunci când s-a făcut bugetul, anul trecut pentru anul acesta, nu s-a avut în vedere ca 
această sumă să se recupereze de la cele două echipe care joacă şi utilizează acest gazon. 
De aceea, propunem pentru anul viitor, să se aibă în vedere ca, odată la doi ani, sau anual, 
dacă vor ei, şi lunar le putem schimba gazonul, însă costul acestuia să fie suportat de 
echipele care joacă acolo. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Pe lângă ce au zis colegii mei, vreau să vă spun că mie mi se pare foarte mare suma 

de 161 mii lei care se dă de la Direcţia Taxe şi Impozite pentru a trimite notificări 
craiovenilor pentru gunoi. Mi se pare o sumă foarte mare şi poate putem să o folosim în 
alt scop. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Intervenţia mea priveşte acelaşi subiect anume costul ridicat al schimbării 

gazonului de 3,4 milioane lei. Cred că ar trebui să vedem sau să identificăm problema de 
fond, iar problema de fond, s-a pronunţat acel cuvânt: consumabil, şi îmi aduc aminte 
situaţia care a fost şi la Bucureşti cu Arena Naţională, situaţie aproape similară, însă, 
evident, bugetele sunt mult diferite între Craiova şi Bucureşti. Propunerea mea şi 
amendamentul meu ar fi în sensul de a efectua o expertiză făcută în mod independent, nu 
de persoane interesate, nu dintre furnizorii anumitor servicii sau bunuri, şi nu o să fac 
referire la societăţile respective care de-a lungul timpului au furnizat gazonul sau 
consultanţă pe acest subiect. Câtă vreme nu se ajunge şi nu se observă foarte clar ce se 
întâmplă, de ce trebuie schimbat atât de des, vom schimba la doi ani, doi ani, doi ani. Iată, 
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cred că este a treia oară, din câte înţeleg, când se schimbă, chestiune inacceptabilă. Dacă 
nu se merge până la sistemul de drenaj, pentru că opiniile sunt destul de variate din acest 
punct de vedere, dar converg către aceeaşi idee, anume că este o greşeală de fond, o 
greşeală făcută la momentul la care s-au început lucrările. Deci drenajul nu corespunde. 
Apoi este sistemul acela de încălzire, care într-adevăr, trebuie verificat dacă s-a înfundat 
sau nu. Idiferent cum va fi votul în această şedinţă a consiliului local, noi trebuie să fim 
conştienţi de această situaţie, anume costul foarte foarte mare şi în mod repetat pentru un 
obiectiv care nu-şi atinge, cel puţin la acest moment, nici finalitatea, dar nu putem să 
justificăm opiniei publice şi craiovenilor, aceste costuri foarte mari, în condiţiile în care, 
repet, culpa este una de construcţie. Amendamentul meu este în acest sens: adică astăzi 
să se voteze şi acest aspect, anume efectuarea unei expertize cu obiective foarte clare în 
sensul identificării cauzelor cu un expert independent. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Bună ziua, dragi colegi! Am auzit pe unul dintre colegii din PNL- USR mai 

devreme spunând că doreşte ca cei care închiriază stadionul, să suporte costurile acestei 
înlocuiri de gazon, drept pentru care, l-aş ruga să formuleze un amendament astfel încât 
să stabilească dumnealui cât trebuie să plătească fiecare echipă care închiriază stadionul 
lunar, astfel încât să amortizăm această cheltuială. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În jur de 15 mii euro pe echipă, deci 30 mii euro cele 2 echipe înmulţit cu 24 luni 

fac 720 mii euro. 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Depuneţi-l în scris. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă este să ne luăm după calculele astea, să nu uităm că la fiecare meci practic, 

se plăteşte suma de 10 mii, deci este mai mult de 15 mii pe lună, este cam 20 mii pentru 
fiecare echipă.  

Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Dar mai sunt şi alte echipe care ar putea să închirieze. Este un criteriu aleatoriu 

acesta şi revin, cu tot respectul pentru dl. Drăgoescu, că este partenertul nostru în comisia 
de buget, ar fi bine să avem aceste amendamente foarte bine articulate, scrise, în comisii, 
ca să le putem discuta cu pixul în mână, să vedem resursele. Nu ştiu dacă putem face 
discuţia tehnică acum, în şedinţa de consiliu local, părerea mea. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi să fac o prezentare a bugetului, având în vedere că şi 

următoarele puncte de pe ordinea de zi se referă la această chestiune. Noi suplimentăm 
practic, astăzi, bugetul oraşului cu suma de 32.067.000 lei şi asta pentru că la prognoza 
pe care am făcut-o anul trecut, am mers după încasările pe care le-am avut în anul 2020. 
Se încasează mult mai bine şi din IV a venit mai mult anul acesta. Din cauza aceasta avem 
o rectificare pozitivă cu o sumă atât de mare acum.  

Merg, într-adevăr, 18 milioane de lei la reparaţii de străzi. Eu vreau să vă aduc 
aminte, stimaţi colegi, că aţi avut la începutul anului lista de investiţii în anexă atunci 
când s-a votat bugetul, iar pentru reparaţii, fiecare stradă unde se primesc sesizări, intră 
în reparaţie sau fiecare cvartal de blocuri. Anul acesta am avut curţile şcolilor care sunt 
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toate reparate în acest moment şi de aici vine şi această factură, mai puţin două terenuri 
unde la unul dintre ele nu am putut să lucrăm pentru că s-a lucrat foarte mult la partea de 
reabilitare a clădirii şi din cauza asta nu au putut să intre cu asfaltul, dar se va întâmpla 
foarte curând. S-a intrat, îmi spune Rela, deja. Şi, de asemenea, un alt teren unde trebuie 
făcută o consolidare pentru că terenul de sport este pe un zid de sprijin care are nevoie de 
consolidare. În rest, toate curţile şcolilor au fost reparate. 

În ceea ce priveşte lucrările de întreţinere pentru parcuri, grădini, locuri de joacă, 
toalete ecologice, reparaţii mobilier stradal, întreţinere cimitire , tot ceea ce ştiţi că 
gestionează RAADPFL, este suma de 4.162.000 lei, deci nu discutăm doar de spaţii verzi, 
discutăm despre toate celelalte chestiuni pe care le are în întreţinere RAADFPFL-ul. Eu 
nu vreau să ajungem în situaţia Bucureştiului unde au considerat că nu este important să 
se investească în spaţiile verzi şi au ajuns parcurile în starea jalnică pe care o ştiţi foarte 
bine. 

De asemenea, avem reparaţii curente în şcoli şi achiziţionare de mobilier şcolar în 
valoare de 4.411.000 lei. Vrem ca până la sfârşitul anului să mai achiziţionăm mobilier 
şcolar. Cumva ne propunem ca la finalul anului viitor, absolut toate şcolile să fie 
reabilitate atât pe interior, cât şi pe exterior, şi să aibă şi mobilier nou. Anul acesta am 
început cu repararea bazelor sportive. De asemenea, am lucrat la interioare, acolo unde 
au fost solicitări. Am lucrat şi pe exterior la câteva dintre şcoli, dar anul viitor vrem să le 
avem în vedere să le finalizăm pe toate, aşa că nu este nevoie de a face un amendament 
de a muta o sumă dintr-o parte în alta, pentru că, oricum sunt prinse şi le avem în vedere.  

Mai este diferenţa de cotizaţie la ADI Ecodolj de 1 milion de lei. Bugetul pe anul 
2021 pentru Căminul de Persoane Vârstnice, a primit de la Guvern doar suma de 
1.395.000 lei, astfel încât, pentru a asigura funcţionarea acestuia, a fost nevoie să venim 
în completare cu 9.352.000 lei. Ulterior, prin rectificare, Guvernul ne-.a acordat o 
suplimentare de 2.755.000 lei, deci neacoperitoare pentru întreaga sumă necesară, astfel 
încât am putut să recuperăm o parte din fondurile imobilizate pentru această activitate şi 
s-o redistribuim la salubritatea stradală.  

Ajungem la cheltuielile pentru şcoli. De asemenea, unde avem 938 mii lei, veniţi 
de la bugetul de stat pentru finanţarea învăţământului în municipiul Craiova, sumă care a 
fost repartizată unităţilor şcolare care au solicitat fonduri suplimentare pentru asigurarea 
în bune condiţii a procesului de învăţământ, practic oriunde am avut sesizări de la orice 
şcoală, s-a mers pe finanţare pentru a asigura toate cele necesare. 

Din economiile de la lista de investiţii, va fi asigurată pentru gazon suma de 
3.888.000 lei. Vreau să vă spun că gazonul nu a avut până acum garanţie. Nici nu se dă 
garanţie pentru gazon pentru că este un bun consumabil. Nu ştiu de unde a tot apărut ştirea 
asta că gazonul ar fi avut o garanţie de opt ani de zile. Nu a existat aşa ceva. Singura 
garanţie a avut-o la început, când a intrat la pachet cu tot stadionul. Deci, practic, CNI ne-
a predat în anul 2017 stadionul şi la pachet ar fi intrat şi o garanţie pentru gazon. 

Mai alocăm iarăşi la Filantropia 530 mii lei pentru compartimentări în vederea 
montării de aparatură medicală şi, de asemenea, s-au pus bani pentru două centrale 
termice la Filarmonica Oltenia unde există pericolul să nu poată fi încălzită sala dacă nu 
se montează aceste centrale. Cred că v-am răspuns la toate solicitările, mai puţin a d-lui 
Săuleanu. Eu sunt total de acord cu dvs., că într-adevăr, în afară de această schimbare a 
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gazonului, va trebui să fie făcută şi o expertiză care durează. Ne-am gândit ca anul viitor 
va trebui să facem această expertiză. Poate să prindem un acord cadru cu bani pentru 
gazon şi pentru expertiză şi chiar înlocuire a instalaţiilor de dren, dacă va fi cazul. Asta 
nu avem de unde să ştim până în momentul în care se  sapă acolo  şi cineva vine şi ne face 
o expertiză şi ne spune. Dar bateţi la porţi deschise pentru că ne-am gândit şi noi la această 
chestiune şi, într-adevăr aveţi dreptate. 

Gazonul se schimbă atât de repede pentru că nu se respectă cartea tehnică a 
gazonului, pentru că ar trebui să se joace o dată la două săptămâni pe stadion şi se joacă 
o dată pe săptămână, chiar şi de două ori pe săptămână am avut meciuri când a jucat 
Universitatea în cupe, am avut şi al cincelea meci.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Am solicitat această carte tehnică şi nu mi s-a dat. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
O punem la dispoziţie. Ce credeţi? Că este ceva de ascuns? În primul rând că toate 

documentele astea sunt publice.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu cred că este ceva de ascuns, însă, din păcate, de-a lungul timpului, ne-aţi pus 

atâtea proiecte de hotărâre . 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Cred că oricine se uită cu ochiul liber, vede că gazonul trebuie schimbat. 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Reiau întrebarea. Depun colegii un amendament scris ca să avem ce vota, sau 

vorbim ca să ne dăm în spectacol din nou în faţa presei? Vă rugăm să depuneţi 
amendament scris.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În primul rând că un astfel de amendament dacă trebuie să fie făcut, se face la 

regulamentul de taxe şi impozite care este, la ora actuală, în dezbatere publică.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Ne era dor de un stand up, dar vă spun că nu este niciun regulament scris. Dvs. vă 

rog să vă documentaţi să ne arătaţi punctual unde scrie că trebuie să venim cu 
amendament scris.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Am rugămintea să supuneţi la vot amendamentul cu privire la mutarea sumei de 

4.162.000 lei de la zone verzi către reabilitarea scolilor pentru că mi-e teamă să nu se 
întâmple şi cu reabilitarea şcolilor cum s-a întâmplat cu reabilitarea blocurilor. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Reabilitarea blocurilor este în grafic. Am reuşit să strângem semnături de la 

locatarii din 700 de scări de bloc. Aşteptăm să vină aprobarea ghidurilor de la Guvern, 
care, din păcate, trebuia să vină în august şi nu a venit, cum avem toate documentele, dăm 
drumul. Celelalte care sunt pe ciclul financiar trecut, sunt deja în procedură de licitaţie. 
Iar şcolile, chiar nu cred că ar trebui să comenteze nimeni că nu s-au făcut investiţii. Ca 
anul acesta, nu s-au făcut niciodată investiţii în şcoli şi urmează în continuare şi anul 
viitor, va fi la fel, un an al şcolilor. Aşa cum ne-am concentrat în perioada 2012-2016  pe 
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spitale, ca să le punem la punct şi să le aducem la starea aceasta bună în care se află plus 
construcţia unui spital nou, aşa ne concentrăm acum pe şcoli. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Cu tot respectul, d-na Primar. De reabilitarea blocurilor vorbim din 2012. Sunt 

aproape 10 ani şi ne aflăm cam tot acolo. 1% din blocuri sunt reabilitate. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Cele din 2012 au fost reabilitate. Sunt cele din zona 1 Mai pentru care deja am 

semnat recepţia finală  la 5 ani. Mai documentaţi-vă.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Mai ţineţi minte: 3800 de scări de bloc vor fi reabilitate. Asta aţi spus în 2012.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Atâta timp cât avem solicitări de la cetăţeni, vor intra toate. Deocamdată, atâtea 

solicitări am avut în ciclul financiar trecut şi atâtea avem şi acum.  
Dl. Preşedinte: 
Supun aprobării amendamentul d-lui Teodor Sas. Cine este pentru? Votat cu: 
- 12 voturi pentru (Diaconu Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas 

Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu, Borţoi Manuel) 

- 14 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 
Amendamentul d-lui consilier Sas a fost respins. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, aşa cum a fost formulat. 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-873.848 mii lei (554.092 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 319.756 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-873.964 mii lei (554.092 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 319.872 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

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

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-40 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2021, rectificat, conform anexei 
nr.41 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2021. 
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Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-33.540,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

32.825,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 715,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-33.540,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 32.825,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 715.00 
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.126/2021. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
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a) total venituri-106.556,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
90.939,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 15.617,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-107.843,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 92.226,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 15.617,00 
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.125/2021. 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri-235.652,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

182.155,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 52.497,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-236.458,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 182.162,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 54.296,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

- 2 abţineri ( Vasile Marian, Teodorescu Nicu) 
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-11.987,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 

b) total cheltuieli-11.987,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2021 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-13.942,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare-

13.907,00 mii lei şi veniturile secțiunii de dezvoltare-35 mii lei); 
b) total cheltuieli-13.942,00 mii lei (din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare-

13.907,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-35 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.128/2021. 

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

7. 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. 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.487.331,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.490.646,00 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: 
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

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

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

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.10.2021 

        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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.10.2021, 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

- 8 abţineri  (Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 
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9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Am observat că rectificarea şi bugetul de la Pieţe şi Târguri şi organigrama vizează 

un post de electrician care se transformă în inginer. Înţeleg că rămâne toată această 
societate cu un singur electrician. Deci vor fi doi ingineri şi un electrician. Deci nu mai 
avem nevoie probabil de electricieni în toate târgurile şi pieţele şi asta eram curios să-mi 
spună şi mie cineva de ce trebuie modificat şi care va fi soluţia pe termen lung. Sau pe 
termen lung mai inventăm două-trei posturi de electrician? 

Dl. Director Mărăcine: 
Vizavi de organigramă, deşi este la punctul 20, tranformarea postului de electrician 

în post de inginer electricitate, nu presupune decât avansarea electricianului actual, 
conform contractului colectiv de muncă, noi trebuie să-i oferim posibilitatea de avansare 
în carieră. Dânsul a terminat Facultatea de Electrotehnică şi urmează să susţină un examen 
de promovare. Dacă îl va lua, va trece inginer. Dacă nu va promova acest examen, va 
rămâne electrician. Celălalt post care se transformă pe studii medii din inspector II în 
inspector I, conform aceluiaşi contract colectiv de muncă, noi trebuie să le oferim 
angajaţilor dreptul de a avansa odată la trei ani prin susţinerea unui concurs de promovare, 
de a avansa în carieră. Angajatul respectiv, o persoană cu handicap, a promovat din 
inspector II cu studii medii  în inspector I studii medii. Nu facem altceva decât 
transformăm postul din inspector II în inspector I. Mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2021, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2021. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.134/2021. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

Eduard, Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu 
Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Spânu Dan, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Teodorescu Nicu, , 
Voicinovschi Mădălin) 

- 2 abţineri ( Săuleanu Lucian, Diaconu Răzvan)  
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10. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren situat în str.Privighetoarei, nr.8B-C 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Acest proiect de hotărâre este salutar. Ideea ca Primăria Craiova să achiziţioneze 

terenuri care s-au retrocedat aşa cum s-au retrocedat, printre bloculeţe, printre străzi, peste 
tot, eu o promovez de foarte mulţi ani. Pentru că este obligaţia, până la urmă a noastră, să 
mărim  patrimoniul oraşului. La fel de bine, şi cetăţenii care au fost puşi în posesie, au 
dreptul la o despăgubire sau, în contextul în care nu li se dă autorizaţie de construire. Deci 
ideea este bună, eu o promovez de foarte mulţi ani şi trebuie să facem aceste efort să 
cumpărăm aceste terenuri retrocedate, aşa cum au fost retrocedate, pentru a îmbunătăţi 
patrimoniul oraşului şi pentru a creşte, până la urmă, calitatea vieţii în oraşul nostru, 
aceste terenuri putând lua diferite destinaţii. Unele chiar le au, de parcări, de parcuri sau 
de străzi, astfel încât şi proprietarii să fie mulţumiţi în urma unei evaluări pe care sunt 
convins că o veţi face. Totuşi, cu dumneavoastră ştim că suflăm şi-n iaurt, şi v-am solicitat 
la comisia de servicii publice, la care a participat şi d-na primar, să ni se prezinte astăzi o 
listă cu toţi proprietarii ce deţin astfel de terenuri,  care au solicitat primăriei Craiova să 
le fie cumpărate.  Pentru că nu înţelegem de ce s-a început tocmai cu acest teren,  existând 
cereri din anul 2019, 2012, existând aceste intenţii ale proprietarilor  de a le vinde 
Primăriei Craiova, pentru că sunt unele pe care deja le foloseşte municipalitatea.  Cum s-
a ajuns să începem cu acest teren?  

Noi vom vota pentru pentru că suntem convinşi că la evaluarea pe care va trebui să 
o votăm ulterior , pentru că evaluarea se face prin comparaţie, sunt ferm convins că se va 
lua în considerare şi preţul la care s-a achiziţionat acest teren acum un an. Deci aştept lista 
cu toţi cetăţenii. Am înţeles la comisie că sunt doar şase persoane care şi-au exprimat 
această intenţie. Să vedem când şi-au exprimat această intenţie şi de ce începeţi cu acest 
teren.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Da, în principiu şi noi suntem de acord cu astfel de acţiuni, pentru că nu este normal 

ce s-a întâmplat, cel puţin în Brazda lui Novac, dar nu numai, este un haos total, toată 
lumea a construit pe fiecare bucăţică de teren, între blocuri, după blocuri, pe sub blocuri 
şi acest lucru generează disconform pentru locuitorii din zonă. Eu aş avea legat de acest 
punct de pe ordinea de zi, două întrebări. Ce se doreşte a se face pe această suprafaţă de 
teren în ipoteza în care primăria achiziţionează terenul? Pentru că sunt mai multe variante. 
Putem să facem loc de joacă pentru copii, spaţiu verde, parcare, ş.a.m.d., pentru că 
necesităţile sunt multiple. 

A doua nu este de fapt o întrebare, este mai mult o constatare şi o solicitare pe care 
ar trebui să o aibă în vedere evaluatorul este aceea ca atunci când va întocmi raportul de 
evaluare, să plece de la premiza că acel teren practic este bun pentru cultivat roşii pentru 
că acolo nu se poate construi nimic aşa cum este amplasat pentru că ar crea un foarte mare 
disconfort pentru ceilalţi proprietari, le-ar bloca accesul în bloc, ş.a.m.d. Adică sper să se 
vină cu un raport de evaluare decent şi să se aibă în vedere exact cum v-am spus, faptul 
că acel teren, în afară de utilitatea lui publică, nu este un teren pe care se poate construi, 
adică proprietarii pot să ceară autorizaţie, dar nu cred că vreo primărie din lumea asta ar 
putea să le acorde. 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În primul rând, aş vrea să precizez că nu este o noutate achiziţia de terenuri, adică 

nu discutăm prima oară despre achiziţii. Am mai discutat şi în celelalte şedinţe de consiliu 
local şi mă bucur că sprijiniţi această iniţiativă care nu este doar a Craiovei. Am urmărit 
ce se întâmplă în toată ţara în şedinţele de consiliu local şi am văzut că în toate marile 
oraşe se achiziţionează terenuri sau chiar locuri abandonate care să devină parcări şi tot 
felul de imobile care interesează primăriile respective.  

 Eu, cât timp am fost  primar, nu am retrocedat niciun teren. Este o precizare pe 
care vreau să o fac, decât cu hotărâri definitive de instanţe.  Cum au pus instanţele în 
posesie însă, foarte mulţi dintre cetăţeni, este o discuţie pe care poate că nu ar fi bine să 
o fac într-o şedinţă de consiliu pentru că ar trebui să-mi exprim un punct de vedere care 
poate să îmi aducă după, o plângere la CSM. Adică am văzut de la retrocedat giratorii, 
până la retrocedat alei de blocuri, până la retrocedat parcuri, cam tot ce se poate închipui. 
Aici suntem exact într-o astfel de situaţie, pe Privighetorii. S-a retrocedat un teren mai 
mare pe care s-a şi construit un bloc. Între timp, pe terenul rămas, proprietarul a vândut 
fiicei lui, din cauza asta este şi acest preţ, s-a vândut practic în familie, dar terenul 
respectiv este pe aleea de acces a unui bloc, deci, practic, se blochează aleea de acces a 
blocului, pe o parte din locurile de parcare şi pe platforma de gunoi a întregii zone. Dacă 
nu se achiziţionează acest teren, şi nu este vorba de construcţie, că noi l-am respins la 
certificatul de urbanism, am spus clar că este neconstruibil acolo terenul, dar, doar dacă 
şi-l îngrădeşte, oamenii care domiciliază în blocul respectiv, şi, atenţie, sunt cetăţeni care 
stau în blocul respectiv de dinainte de Revoluţie, că nu este vorba de un bloc nou, este 
vorba de un bloc vechi, nu vor mai avea acces la propriile locuinţe. Mai mult decât atât, 
proprietarul a acceptat acum câţiva ani ca platforma de gunoi să se facă pe terenul lui. 
Între timp, a venit cu solicitare la primărie că vrea să construiască un imobil de  şase etaje 
acolo. Deci sufocăm total zona respectivă şi sunt de acord că, înt-adevăr, cum s-a construit 
în Brazdă şi cum s-a construit pe bld. Dacia şi în 1 Mai, este o jale totală. Aş vrea însă să 
ştiţi, că suntem obligaţi, conform PUZ-urilor aprobate şi PUG-ului oraşului,  ca să dăm 
autorizaţie de construire pe blocuri, chiar şi unde nu ne convine. Eu merg atunci când 
semnez o autorizaţie de construire, vă dau cuvântul de onoare, în teren pentru fiecare bloc 
care se autorizează. Nu a existat vreun bloc semnat de mine la care să nu fi văzut în teren 
unde exact se construieşte. Nu este vorba că vin cetăţenii acum şi spun primăriei: vrem 
să ne cumpăraţi terenurile. Degeaba. Pot ei să depună mii de solicitări. Noi luăm în calcul 
doar acele terenuri unde ne dăm seama că sunt împiedicate aleile de acces ale cetăţenilor 
către propriile locuinţe, că nu mai există parcări în zonele respective şi că, dacă s-ar 
construi în zona respectivă, ar fi cu adevărat probleme. Deci nu unde vor ei să ne vândă 
terenuri achiziţionăm, ci unde considerăm că se pretează ca să dezvoltăm acolo investiţie, 
fie că este vorba de loc de parcare, fie că este vorba de platformă de gunoi ş.a.md. Nici 
măcar nu mai îndrăznim să ne gândim la locuri de joacă şi alte lucruri de genul acesta. 
Deci asta ca să fie foarte clar.  

De ce s-a început cu acest teren? Pentru că nu au fost pregătiţi colegii de la 
patrimoniu ca să introducă şi celelalte terenuri pe care vi le vom introduce pe ordinea de 
zi de luna viitoare. 



sed ord. 30.09.2021                                                        18                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Şi aş vrea să vă şi spun despre ce este vorba ca să ştiţi ce veţi vota şi până atunci 
probabil că ar fi bine să le vedeţi şi în teren.  

Mai avem un teren pe str. Constantin Brâncoveanu, fosta Garoafei, unde a cerut 
autorizaţie de construire  bloc cu şase etaje. Este situat exact în parcarea celorlalte blocuri. 
Practic este într-un cvartal de patru blocuri, parcarea acestor blocuri este solicitată la 
construire de imobil. În momentul în care dăm această autorizaţie de construire conform 
reglementărilor zonei, atunci toţi cetăţenii din zona respectivă rămân fără parcare. Eu zic 
că acolo, dat fiind că am văzut la faţa locului cât de problematică este găsirea unui loc de 
parcare, cred că ar trebui chiar să ne gândim la construcţia unei parcări supraterane. Şi 
vreau să vă spun că la ora actuală suntem în procedură de achiziţie cu SF pentru 5 locuri 
de parcări supraterane pe care vrem să le facem în municipiul Craiova.  

Pe Calea Bucureşti, la fel, avem într-o zonă pe str. A.I. Cuza de fapt este, dar în 
dreapta Căii Bucureşti, cum ar veni. Deci pe Calea Bucureşti deja ne-am gândit să 
construim două parcări supraetajate: una în spate la Elvila care este pe terenul nostru şi 
nu avem niciun fel de problemă şi una la Judecătorie care iar este pe terenul nostru şi nu 
avem niciun fel de probleme. Ar mai fi pe acest front de pe dreapta o singură parcare care 
s-ar preta, sau un singur teren care s-ar preta ca să se construiască iarăşi pe verticală, cel 
despre care vă spuneam acum că ar trebui să intrăm la achiziţie cu el. Avem deja 500 de 
m care sunt ai noştri, deci ai municipalităţii şi încă 500 m acest teren. Cu 1000 m am putea 
să facem o parcare supraterană care să descongestioneze zona respectivă.  

Un alt teren este pe str. 1 Decembrie. Este exact lângă un bloc de 10 etaje, a cerut 
autorizaţie de construire de bloc de 10 etaje. Este şi platforma de gunoi a întregului cartier 
acolo, este şi parcarea blocului respectiv. Iarăşi este foarte problematic. Suntem obligaţi, 
conform PUZ-ului zonei, să aprobăm aşa ceva, dacă, sigur, nu se face achiziţia. 

Apoi avem pe Calea Severinului, este vorba de o suprafaţă de 131 m din măsurători. 
Dacă vreţi, vă dau suprafeţele şi la celelalte. Aici cred că ştiţi cu toţii terenul respectiv. În 
spate la staţia de autobuz de la Schmit, exact în spate, este un triunghi. Sunt două străzi 
care duc către Amaradia şi care coboară în Calea Severinului. El a cerut un bloc de 10 
etaje cred, fix acolo. Bineînţeles că s-a respins la certificatul de urbanism. Terenul este 
neîngrijit în continuare, adică, deşi este inima oraşului, nu poţi să gândeşti niciun fel de 
proiect acolo, să fie ceva frumos, să nu mai fie, pur şi simplu, mizeria care este. Sigur, 
toate aceste lucruri dvs. veţi decide dacă se achiziţionează sau nu. Eu vorbesc de tot 
triunghiul acela. Bloc de 10 etaje să punem totuşi în zona aia, care este zonă de protecţie 
de monumente, nu cred că este în regulă.  

Mai avem iarăşi unul pe bld. Dacia cu o suprafaţă de 400 mp. L-am identificat cred 
că acum două săptămâni când am fost împreună cu toţi directorii în Brazda lui Novac şi 
în toată zona respectivă. El a avut destinaţia de părculeţ dintotdeauna şi de locuri de 
parcare. Acum se doreste să se construiască nu mai puţin de 4 blocuri. Dacă vedeţi zona, 
o să vă daţi seama că nu poţi să pui un bloc acolo, dar patru blocuri. Iarăşi cred că pentru 
confortul cetăţenilor respectivi, ca să reamenajăm acolo o parcare, la ora actuală sunt 
bălării, sunt nişte bănci rupte de ani de zile. Nu am putut să intrăm că nu este terenul 
nostru, este teren privat. Tot ce putem să facem este să trimitem Poliţia Locală să 
amendeze proprietarul, să-l punem să-şi cureţe terenul. Şi-l curăţă din când în când, 
trebuie să fim cu ochii pe ei de fiecare dată să îi amendăm, dar cert este că nu poate să fie 
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utilizat de locuitorii din zona respectivă. Eu vreau să vă spun că trebuie să începem odată 
să stopăm haosul acesta din construcţii. Şi o să vă propunem  luna viitoare la regulament 
ca să nu se mai poată construi vreun bloc în Craiova fără să aibă parcare subterană. Aşa 
este peste tot în lumea civilizată. Pentru că am văzut acum şi ce au făcut în ultimii ani. 
Achiziţionează un teren mare, spun că fac pe jumătate bloc, pe jumătate parcare, după 
care îl dezmembrează şi parcarea respectivă devine şi ea o vilă, sau un bloc sau un chioşc, 
sau orice altceva. Şi tot timpul ne întrebăm de ce avem maşini în stradă şi când mergem 
în străinătate ne gândim de ce acolo nu sunt, pentru că acolo toate se bagă în subsol, la 
noi sunt toate pe străzi, pentru că nu există locuri de parcare. Tot ce se construieşte nou 
acum, neavând o obligaţie ca să aibă locuri de parcare în subsol, atunci toate maşinile 
rămân în stradă. Nenorocirea este însă alta, că în toate aceste cvartale de blocuri despre 
care vă tot povestesc eu că le-am dori la achiziţii unde şi-au revendicat terenul respectiv, 
şi l-au obţinut, este de fapt, parcarea tuturor celorlalte blocuri din jur. Deci este clar că în 
momentul în care se construieşte, toate celelalte blocuri rămân fără parcare. Eu cred că 
achiziţia de terenuri pentru a construi parcări supraterane pentru oraşul Craiova, este 
vitală. Şi, de asemenea, este vital ca să trecem acel regulament nou în care să-i obligăm 
pe constructori să-şi facă locuri de parcare la subsol. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
În urma publicării pe ordinea de zi, am primit foarte multe documente de la cetăţeni 

care nu se regăsesc pe această listă a dvs. şi care au hârtii depuse la primărie, răspuns de 
la primărie. Ori nu sunteţi bine informată, ori cineva nu vă comunică. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu cred că am fost destul de explicită. Noi nu cumpărăm de la toţi cei care vor să 

vândă primăriei că nu au ce să facă cu ele. Noi cumpărăm doar în zone în care putem să 
dezvoltăm ceva, adică să facem o parcare, să punem platforma de gunoi, să nu împiedicăm 
accesul oamenilor. 

Mai era un teren de care am uitat să vă spun, dar îmi cer scuze că l-am tot sărit de 
pe listă, din zona Mirceşti. Din punctul meu de vedere acolo este cel mai mare dezastru. 
Acum câteva luni de zile Poliţia Locală nu ştiu ce sesizare a avut de la cetăţeni sau de la 
cine or fi avut, poate chiar de la proprietar, habar nu am, dar au amendat proprietarul ca 
să-şi îngrădească terenul. Şi când au venit la certificatul de urbanism m-am speriat, pentru 
că dacă îl lăsam doar să-şi împrejmuiască terenul, atenţie, nu trebuie să construiască ceva, 
doar să-l împrejmuiască, toate blocurile din jur rămâneau fără toată parcarea, dar, atenţie, 
şi fără toate aleile de acces la blocuri. Deci erau patru blocuri acolo care nu mai aveau 
alei de acces, doar dacă se îngrădea terenul respectiv. Şi acesta va fi luna viitoare pe 
ordinea de zi. Sunt absolut convinsă că sunt şi alte terenuri. Eu vă spun că pe măsură ce 
le vedem în teren şi noi şi ne dăm seama că acolo se poate dezvolta şi nu că vrea să ne 
vândă cineva un teren că nu are ce să facă cu el, eu vi le voi propune, iar dvs. veţi vota. 
Şi sper din toată inima, în cunoştinţă de cauză, ca să mergeţi să le şi vedeţi. Pentru că am 
văzut scris în presă despre terenul din Privighetoarei nu l-au identificat bine. Nu era ăla 
despre care au scris ei. Este cu totul altul. Este chiar aleea blocurilor şi cu platforma de 
gunoi şi parcarea.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
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Nu trebuie să ne convingeţi pentru că noi milităm pentru acest lucru de foarte mulţi 
ani, suntem pentru, numai că vrem să fim cu toţi mumă sau cu toţi ciumă, nu altfel. 

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

Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Craiova, str.Privighetoarei, 
nr.8B-C (fost nr.8B, fost nr.11), înscris în Cartea Funciară nr.245033, identificat 
conform planului de amplasament și delimitare și a planului de încadrare în zonă, 
prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prețul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va 
fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere și să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj și în fața notarului public, în vederea îndeplinirii condițiilor de 
publicitate imobilară prevăzute de lege. 

  Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
municipiul Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

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

Eduard, Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu 
Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu 
Lucian,  Spânu Dan, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Teodorescu Nicu, 
Voicinovschi Mădălin) 

- 3 abţineri (Vasilcoiu Mădălin, Diaconu Răzvan, Stoian Daniel) 
 
     Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
     Vreau să-mi justific abţinerea. Insistenţele antevorbitorilor mei mă fac să cred sau să 
mă întreb, cel puţin retoric, dacă nu cumva rude sau prieteni au de vânzare terenuri către 
Primăria Craiova sau vor să vândă terenuri către Primăria Craiova. Altfel nu-mi explic. 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local alc Municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Ştiţi că noi, consilierii PNL, votăm în cunoştinţă de cauză şi atunci când nu suntem 

clarificaţi, nu votăm. În ceea ce priveşte acest punct de pe ordinea de zi, înţeleg, şi am 
întrebat şi la comisii, că există un litigiu pe o retrocedare. Şi, mai mult decât atât, acum 
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la începerea şedinţei am primit o adresă trimisă de către un cabinet de avocatură. Am 
răsfoit aşa, foarte repede, dar, printre altele, acest cabinet de avocatură susţine că 
municipiul Craiova nu deţine vreun titlu valabil cu privire la acest teren. Scrie aici, negru 
pe alb. Vă rugăm să ne lămuriţi. Să ne lămurim dacă este terenul nostru, nu este terenul 
nostru, este în litigiu, să ştim ce votăm sau cum votăm. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
O să vorbească şi colegii jurişti. În primul rând, vreau să vă atrag atenţia că aici nu 

discutăm despre litigii sau despre proprietatea terenului sau altceva. Sigur că poate să vină 
oricine să spună orice. Întâmplător, persoana respectivă a revendicat jumătate din Lăpuş 
şi jumătate din Calea Bucureşti şi hai să nu-i căutăm în coarne că are dreptate, că nu-i aşa. 
Domeniul public al statului este apărat de Constituţie. Nu poate fi alienabil, este 
inalienabil. Rămâne în proprietatea statului. Că fac ei plângeri şi tot felul de procese, este 
cu totul altceva. Dar, atenţie, aici nu discutăm despre procesul respectiv, aici discutăm 
despre retragerea dreptului de administrare al RAADPFL şi administrarea directă a 
municipalităţii. Aşa că nu are rost să dezvoltăm o altă discuţie care se va dezvolta în 
instanţă de jurişti. 

Dl. Director Mischianu: 
Este în domeniul public. Avem Hotărârea de Guvern 965/2002, poziţiile 47.83 şi 

47.94. Această Hotărâre de Guvern a fost atacată în instanţă şi pe calea excepţiei de 
nelegalitate şi pe anulare act, dat fiind caracterul administrativ al acesteia. În ambele 
litigii, autoritatea locală a avut câştig de cauză, hotărârile sunt definitive şi irevocabile. 
Spre edificare, vă indic şi numerele de dosar. Este vorba de dosarul 1516/54/2007 – 
excepţie de nelegalitate şi dosarul 164.63.3/54/2005  - anulare Hotărâe de guvern. 
Ambele, repet, sunt favorabile autorităţii locale. La acest moment, se află pe rolul 
Tribunalului Dolj pe materia fondului funciar în apel,  apelul celui care face sesizarea, 
Ingeaua şi ceilalţi comoştenitori, cu termen de judecată pe 29 octombrie, iar pe rolul 
Judecătoriei  este acţiunea promovată de municipalitate în care contestăm întinderea 
dreptului de proprietate validat prin hotărârea comisiei judeţene, termenul în acest dosar 
este de 9.11.2021.  

Acum, în ceea ce priveşte proiectul înscris pe ordinea de zi, vizează retragerea 
dreptului de administrare al entităţii care are această specialitate, RAADPFL. Nu sunt 
niciun fel de impedimente cu privire la retragerea dreptului de administrare, nu se 
schimbă titularul dreptului real, acesta rămâne municipiul Craiova. Bunul, în esenţa sa, 
îmbracă prerogativele proprietăţii publice, şi, pe cale de consecinţă, nu este afectat acest 
proiect de hotărâre. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am şi eu o curiozitate şi aş vrea să avem ceva lămuriri. Ce se doreşte să se facă 

acolo, autoritatea locală ce doreşte să facă acolo, şi de ce este necesar acest transfer al 
dreptului de administrare de la RAADPFL la consiliul local? Ce avem în vedere a face pe 
viitor, care este viziunea? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Tot parc de agrement va rămâne în zona respectivă. Şi, mai mult decât atât, pentru 

că vrem să lucrăm la un proiect, poate şi finanţabil pe fonduri europene, aşteptăm 
ghidurile să vedem cu exactitate ce putem să obţinem. Aşteptăm, de asemenea să se 
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termine tema de proiectare şi bineînţeles că va fi pusă la dispoziţia Consiliului local. 
Acesta este motivul preluării. Dacă nu avem dreptul de administrare la noi, nu putem să 
dezvoltăm proiectul. Dar va fi tot parc de agrement. Nu vă faceţi tot felul de gânduri că 
am mai auzit că vrem să construim blocuri sau nu ştiu ce. Nici nu se pot construi blocuri 
în zona respectivă.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dar pe str. Toporaşi aţi terminat Dracula Park? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pe str. Toporaşi este un proiect care a fost aprobat în consiliul local, care a fost 

licitat, care este finalizată licitaţia, este în perioada de proiectare şi care anul viitor va fi 
construit. O să-l vedeţi în şedinţa de buget local că o să-l aveţi între punctele de aprobat 
pentru anul viitor. Nu i s-a spus Dracula Park, nu are niciun fel de denumire, dar va fi 
construit, dacă asta întrebaţi. Anul viitor o să beneficieze de el toţi craiovenii. 

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

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova Craiova, asupra bunului „Parcul 
Hanul Doctorului”, cu suprafaţa de 160000 mp, având valoarea de inventar 
21.456.420,71 şi a bunului „Hanul Doctorului – lac de acumulare”, cu suprafaţa 
de 30.000 mp, având valoarea de inventar de 17.958.993,72 lei, identificate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preluarea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Fluturi, nr.48 (actual 54) 
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Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Am observat documentaţia respectivă. Se doreşte încetarea acestui drept de 

concesiune pe suprafaţa respectivă de teren, o mare parte din platforma respectivă. Mi-a 
atras atenţia motivul anume pentru realizarea unor lucrări de investiţii, starea de degradare 
a platformei respective. Ori mie mi se pare curioasă o astfel de propunere de hotărâre de 
consiliu local. Cu alte cuvinte, Salubritatea s-a folosit ani de zile de această platformă, iar 
acum, când trebuie realizate investiţii, le face UAT-ul. În primul rând că această hotărâre 
de consiliu local încalcă dispoziţiile contractului. Contractul de concesiune din 
18.07.2011 care a fost pe 49 de ani,-  deci atunci când a aprobat consiliul local un astfel 
de contract, a avut ceva în vedere,-  prevede la art. 10 alin. 3că lucrările de investiţii vor 
fi finanţate atât de concesionar, cât şi de concedent, deci de ambele părţi. Cu alte cuvinte, 
noi acum venim şi încălcăm această dispoziţie contractuală, încălcăm destinaţia pe care 
trebuie să o aibă anumite surse financiare şi facem investiţia integrală. Asta este motivarea 
din rapoartele la acest punct de pe ordinea de zi. Deci, pe de o parte, încalcă chiar voinţa 
stabilită de consiliul local anterior, încalcă acest contract. Eu apreciez că ar trebui să fie 
deopotrivă măcar 50 – 50% realizate investiţiile. Aşa s-a stabilit la vremea respectivă. Iar 
nemulţumirea mea pe lângă acest aspect de nelegalitate vizează şi tabloul de ansamblu 
care ni se serveşte uneori, anume că aceste societăţi sunt pe profit, au activitate, ş.a.m.d. 
Sau uneori deservesc anumite servicii publice ale localităţii. De acord, dar observăm 
acum că toate investiţiile le face UAT-ul în condiţiile în care, conform contractului, 
trebuia deopotrivă acest SRL care are posibilitatea de a obţine venituri proprii, să-şi 
susţină măcar în parte activitatea, aşa cum consilierii din 2011 au votat la acel moment.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este vorba practic de curtea Salubrităţii. O las pe d-na Rela să răspundă. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Nu este vorba de o investiţie generic numită. S.C. Salubritate a investit în 

construcţia unei noi hale pentru serviciul de deszăpezire şi pentru toate utilajele, iar acum, 
neavând posibilitatea de achiziţie a unui serviciu de asfaltare curte, este vorba de o mică 
porţiune din curtea lor, aşa cum am asfaltat curţile şcolilor, intrăm, că este o curte comună 
cu RAADPFL, cu Compania de Apă, şi cu Poliţia Judeţeană, şi dânşii vor avea tot un 
acces pe acolo, pe care trebuie să o facem cu acordul cadru. Practic facilităm accesul 
tuturor prin această curte, ea fiind folosită de toate utilajele mari ale Salubrităţii. 

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

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
asupra terenului în suprafață de 9000 mp., situat în municipiul Craiova, str.Fluturi, 
nr.48 (actual 54), identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3. Se aprobă modificarea poziției 373 din anexa nr.1 la contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin diminuarea 
suprafeței  bunului.  de la 11729 mp., la 2729 mp. 
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Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului 
de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri 
care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

Eduard, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Teodorescu Nicu,  Voicinovschi Mădălin, Vasilcoiu Mădălin) 

- 1 abţinere ( Săuleanu Lucian)  
 
 

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

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

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

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face 

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

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare.                                  

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.228/2020 referitoare la luare act de Decizia Civilă 
nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr.25748/215/2015 
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 art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.228/2020 şi va avea urmărorul conţinut: 
             “Art.3. (1) „Se aprobă vânzarea către Oprișan Silviu Bogdan, a locuinței situată 

în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj, compusă din două camere și 
dependințe, la prețul de 116485 lei,  cu plata prețului în rate pe o perioadă de 5 
ani și cu un avans de 50000 de lei, conform anexei nr.1 care face parte din prezenta 
hotărâre.” 
(2) „ Se aprobă contractul de vânzare cumpărare cu plata prețului în rate  pentru 
locuința ce aparține domeniului privat al  Municipiului Craiova, situată în str. 
Rovinari, bl.b, sc. 3,  ap.16 , conform anexei nr.2 care face parte din prezenta 
hotărâre.” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.228/2018 rămân nemodificate. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Oprișan Silviu Bogdan 
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 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, 
a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Public şi Fondului Locativ Craiova a bunului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
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. 
 
 

16. Proiect  de hotărâre privind  modificarea Regulamentului cadru de închiriere 
a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învăţământ 
preuniversitar de stat  din municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile 

excedentare din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.484/2019, prin completarea art.1 cu punctele 1.16 şi 1.17,  care vor avea 
următorul conţinut: 
„1.16. Este  permis accesul liber al persoanelor în curtile  și pe terenurile de sport 
amenajate în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar, după terminarea 
programului școlar, a examenelor,  olimpiadelor, concursurilor sau a festivităților, 
în vederea desfușurării activităților sportive și recreative. 
           1.16.1 Accesul  persoanelor în curțile și  pe terenurile  de sport amenajate 
în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, este permis după 
terminarea programului școlar, a examenelor,  olimpiadelor, concursurilor sau a 
festivităților, până la orele 21:00, iar în weekend  și în timpul vacanțelor între orele 
08:00-21:00,  în vederea desfășurării activităților sportive și recreative. 
           1.16.2 Persoanele care au acces în curțile și pe terenurile de sport amenajate 
în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, au obligația de a 
folosi terenurile de sport  numai pentru a practica sporturi conforme cu 
amenajările, instalațiile specifice și dotările existente.  
           1.16.3 Este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice și substanțelor 
interzise de lege, în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale 
unităților de învățământ.” 
„1.17 Utilizarea bazelor sportive cu destinație specifică (bazine de inot, piscine, 
etc.) din cadrul unităților de învățământ , poate fi realizată de către asociații și 
fundații înființate în cadrul acestor unități de învățământ, în baza O.G. nr. 26/2000,  
printr-un parteneriat încheiat între acestea și unitățile de înățământ, cu acordul 
Consiliului de Administrație al unității de învățământ.” 

Art.2. Regulamentul cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în forma modificată, 
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

Eduard, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Teodorescu Nicu, Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Vasilcoiu Mădălin)  
 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.69798/07.05.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Țenea Cojan Vera, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Țenea 
Cojan Vera 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.69798/07.05.2013,  având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 23,54 mp., 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Horia, nr.5, în 
sensul schimbării părții contractante din Țenea Cojan Vera, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr. Țenea Cojan Vera, în S.C. Clinica Tenmedical 
S.R.L., ca urmare a schimbării formei de înregistrare a concesionarului, din 
persoană fizică, în persoană juridică. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Clinica Tenmedical 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, 
bl.13, sc.2, ap.15 
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. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 
al negocierii vânzării apartamentului compus din două camere și dependințe, 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, 
nr.14, bl.13, sc.2, ap.15, în cuantum de 121.460 lei, echivalent a 24.670 euro, 
investițiile realizate de chiriaș din surse proprii fiind în cuantum de 11.620 lei, 
echivalent a 2.360 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

Eduard, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Teodorescu Nicu, Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Vasilcoiu Mădălin)  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova, a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune şi casării 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casării. 

Art.2. Se mandatează S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prin reprezentanţii legali, 
să îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri, pentru bunurile 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Bunurile prevăzute la art.1 rămân în concesiunea  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A.,  până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de casare 
și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

             Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.8 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018, cu privire la bunurile 
proprietatea municipiului Craiova, transmise în concesiune S.C. Companiei de 
Apă „Oltenia” S.A. şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi completările 
ulterioare.                                  

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Eduard, Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu 
Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu 
Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin , Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Diaconu Răzvan)  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

Eduard, Diaconu Dan,  Diaconu Răzvan , Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, , Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin , Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian)  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” 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 Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
administrare al doamnei Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C.Termo Urban 
Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Aş avea o întrebare pentru d-na Primar. De ce prelungiţi aşa de puţin timp şi puneţi 

administrator pe d-na Nicolăiţă? Cred că este a doua, a treia prelungire, poate şi mai mult. 
D-na Primar Lia Oguţa Vasilescu:  
Să sperăm că este şi ultima prelungire având în vedere faptul că data trecută v-am 

promis că va fi ultima prelungire, nu a fost, o aveţi şi pe aceasta pe ordinea de zi. Ne 
aşteptam să terminăm totuşi negocierile cu Complexul Energetic Oltenia cu acelaşi 
director în funcţie. Din păcate, nu s-au terminat şi astăzi, la ora 14, avem o nouă rundă de 
negocieri. Deci este normal să rămână acelaşi director  cel puţin până finalizăm cu 
detaliile contractului respectiv. 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C. 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Nicolăiţă Lorena, pe o perioadă 
de trei luni, începând cu data de 02.10.2021, conform actului adițional prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Pe data pezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
local al Municipiului Craiova nr.192/2021 și își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.271/2021. 

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

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

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

- 4 abţineri ( Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu) 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, 
în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în 
perioada 21-24 octombrie 2021, în municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă acordarea premiului „Cetatea Băniei”, în valoare de 1.000 lei, în cadrul 

Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 21-24 
octombrie 2021, în municipiul Craiova. 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
locuinţei sociale, situată în muncipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, camera 6 

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

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Dumitru Constantin, a locuinţei 
sociale compusă din o cameră şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 65 mp.,  situată 
în muncipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camera 6.  

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Dumitru Constantin 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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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.2, bl.Casa Albă, sc.C1, 
cam.18 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Craiova str. A.I.Cuza, nr.2, bl.Casa Albă, sc.C1, cam.18, care face obiectul 
contractului de închiriere nr.745/28.07.2014, încheiat între Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova și Coșoveanu 
Liliana Magdalena și Coșoveanu Cristian Teodor, cu spaţiul devenit vacant, situat 
la aceeaşi adresă şi compus dintr-o cameră, în suprafaţă de 12 mp.  

Art.2. Contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va 
fi modificat în mod corespunzător de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind 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. 
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27. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau 
concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru 
anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.l.  Se aprobă modificarea, prin completare (suplimentare), a Planului de investiţii al 

S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau 
concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 
2021, 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.106/2021 referitoare la aprobarea Planului de 
investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în 
administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare, pentru anul 2021. 

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

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

Eduard, Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu 
Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu 
Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin , Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Diaconu Răzvan)  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea 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 stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 

operatorul  Regia Autonomă 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.79/2021. 

Art.3. 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. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 19 voturi pentru  (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

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

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

 
29. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de 

iluminat public 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.l.Se aprobă ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova, conform anexei nr.1 (pag.1-13) care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

    Art.2.Se aprobă actul adiţional nr.3 la Contractul nr.48275/27.03.2015, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

    Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2016. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. FLASH  
LIGHTING SERVICES S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

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

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

 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică intersecţie str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie 
Cantemir, în vederea construirii unor locuinţe de serviciu şi funcţiuni 
complementare, cu regim de înălțime P+4 şi P+4-5 retras, destinate 
personalului MApN, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.188 
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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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică 
intersecție str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, în vederea construirii 
unor locuințe de serviciu și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+4 
și P+4-5 retras, destinate personalului MapN, generat de imobilul din str.Potelu, 
nr.188, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Eduard, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Teodorescu Nicu, Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Vasilcoiu Mădălin)  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.268/2015 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia” 
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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”, după cum 
urmează: 

 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           380.477,08  lei                               
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                       263.660,33 lei 

Art.2. Se aprobă actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.268/2015.                                                           

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului “Cetăţean de Onoare”  al 
Municipiului Craiova, pentru dl. Adrian Năstase și dl.Miron Tudor Mitrea 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
O să vă rog să distribuim buletine de vot. Adoptăm varianta Codului administrativ. 

Dacă îmi permiteţi să vă explic de ce se votează secret. Am mai avut o discuţie cu dvs. 
Am apreciat că faţă de regulamentul nostru, care nu este modificat conform Codului 
administrativ, în partea finală a sa reglementează că se modifică de drept, cu prevederile 
ulterioare, implicit Codului administrativ. Ca atare,  votul nu va fi de două treimi ca în 
regulament, ci cu majoritate absolută,  conform codului, iar pe de altă parte, pentru că este 
vorba de persoane, legea spune că se votează secret. Şi atunci, distribuim buletine, veţi 
vota, spunem rezultatul, apoi epuizăm ordinea de zi. Vă rog, să dăm buletinele, votaţi, şi 
între timp putem  parcurge punctul. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Asta cu buletinele, cu votul secret nu înţeleg. La d-na Nicolăiţă, de exemplu, de ce 

n-am votat secret, că este vorba de persoane? 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Pentru că se aplică o lege specială, a se vedea art. 139(6) , cu excepțiile prevăzute 

de lege. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, credeţi-mă că este o premieră şi pentru mine. Şi eu aflu acum despre 

faptul că se votează secret. Nu ştiam acest lucru, dar înţeleg că s-a modificat Codul 
administrativ. Până acum s-a votat deschis în consiliu. 

 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
La d-na Nicolăiţă nu am votat secret, pentru că aplicăm o lege specială Legea 31 a 

societăţilor comerciale, coroborat cu OUG 109/2011care are în vedere un mandat. Nu are 
legătură cu alegerea ca atare de către dvs. Dacă vreţi să votaţi altfel, trebuie să aprobaţi 
noul regulament şi să stabiliţi astfel. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dl. Preşedinte, vă rog să citiţi punctul de pe ordinea de zi, pentru că nu l-aţi citit. 

Mulţumesc! Este punctul iniţiat de noi, de consilierii USR – PLUS şi o să-i rog pe toţi 
ceilalţi consilieri să respecte legea şi să sperăm că nu ne facem iar de râs să avem 
facultativă respectarea legii şi să o facem după bunul plac al unor formaţiuni politice sau 
altora. Consider că atât dl. Năstase, cât şi dl. Mitrea, fiind condamnaţi penal, nu au cum 
să facă cinste oraşului nostru, să ne reprezinte în calitate de cetăţeni de onoare, şi, de 
aceea, ar fi normal ca la acest punct de pe ordinea de zi, să fie unanimitate pentru că nu 
este altceva, decât o respectare a legii. O să vedem astăzi, de faţă cu toată lumea dacă şi 
consilierii PSD şi PER consideră obligatorie respectarea legii sau facultativă.  

Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, vreau să întăresc ceea ce a spus d-na Secretar General. La art. 139 alin. 6 

spune aşa: Consiliul Local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile 
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cu caracter individual cu privire la persoane, sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile 
prevăzute de lege. Aici nu avem o excepţie.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Este adevărat că s-a parcurs această procedură ceva mai repede şi poate nu cum trebuia. 

Adică, cu alte cuvinte, ar fi trebuit întâi să ne hotărâm cu privire la modalitatea de vot, dacă într-
adevăr este cea corectă sau nu, pentru că, din punctul meu de vedere, nu avem niciun motiv să 
fie secret, pentru că textul respectiv vizează din Codul administrativ, şi asta este logica unui vot 
secret, de numiri. Când numim în anumite funcţii, când revocăm. Aici nu avem de-a face cu o 
astfel de numire sau de revocare, ci cu aplicarea unui text de lege. Noi avem un HCL 292/2010, 
art. 14, care stabileşte foarte clar condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cetăţean de 
onoare şi cazurile de revocare, de încetare. Practic, din punctul meu de vedere, retragerea este 
automată. Textul spune foarte clar: în caz de condamnare sunt condiţiile pentru ca unei persoane 
să-i fie retras titlul de cetăţean de onoare. Nici la vremea respectivă, chiar dacă era altă lege în 
vigoare, nici acum, nu cred că avem de-a face cu o numire în vreo funcţie publică. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Revin şi vă spun de ce trebuie să aplicăm acelaşi principiu al legii. Dacă mergem pe 

varianta ca acest regulament este supus condiţiei generale în sensul că se modifică de drept ca 
efect al apariţiei Codului administrativ, prevedere pe care i-am adus-o la cunoştinţă d-lui 
Drăgoescu, înseamnă că toate prevederile sale se supun Codului. Dacă facem astfel de vot, 
înseamnă că vă cerem două treimi pentru încetare. Deci în regulament, care nu era supus 
Codului, scrie că atât acordarea titlului, cât şi retragerea, se fac cu votul a două treimi dintre 
consilieri. Sunt două chestiuni, dar regulamentul nu se supune decât unitar incidenţei unei 
prevederi legale. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Sunt de acord cu dvs, dar sunt două lucruri diferite. Lăsăm cvorumul respectiv, important 

din punctul nostru de vedere, fiind o decizie politică şi un vot politic, ca fiecare să-şi exercite 
votul. Deci, cu alte cuvinte, votul trebuia să fie transparent şi să fie public, tocmai pentru a 
observa cine şi cum îşi doreşte aplicarea HCL-ului, chiar dacă este cu două treimi. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Eu vă înţeleg ce spuneţi. Eu supun atenţiei dvs. condiţia de legalitate. Eu sunt obligată 

sub aspectul condiţiei de legalitate, să fac aceste precizări. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Consilierii PNL salută această iniţiativă, având în vedere că de-a lungul timpului, noi am 

mai avut două iniţiative similare. Îmi pare rău că d-na Olguţa Vasilescu a ieşit din sală, pentru 
că, îmi aduc aminte, în 2012 când colegul meu, Dan Cherciu, a solicitat acest lucru, d-na primar 
a spus că nu se poate, rămâne valid titlul de cetăţean de onoare al lui Adrian Năstase care a fost 
cel mai bun prim ministru al României. De asemenea, am avut şi în mandatul trecut această 
iniţiativă şi salutăm iniţiativa USR. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Vă rog să aveţi în vedere că nu este iniţiativa executivului. Noi ne-am însuşit, am 

întocmit, potrivit prevederilor legale, raport de specialitate, şi am procedat mai departe 
conform temeiului legal. Singura discuţie a fost legată de modalitatea de vot. De aceea, 
reiterez rugămintea. Haideţi să „lucrăm” regulamentul dvs. unde putem să avem în vedere 
elemente derogatorii pe care să le susţinem pentru că altfel, controlul de tutelă poate reţine 
acest aspect de legalitate. Eu nu pot să-mi permit aşa ceva. Adică să vă expun unui risc să se  
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spună că este nelegală hotărârea pentru că n-am exercitat dreptul la vot legal, mi se pare 
prea mult. 

Dl. Preşedinte: 
Oricum această hotărâre trebuie comunicată persoanei în cauză, care are dreptul să 

o conteste. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Eu nu am vrut decât să subliniez faptul că  PNL de două ori a avut această iniţiativă. 
Dl. Preşedinte: 
Eu cred că este a patra oară când fac apel la colegii consilieri să ne apucăm să 

lucrăm acest regulament. Codul administrativ ne obligă ca în 90 de zile să-l revizuim. Noi 
nu l-am revizuit în 90 de zile. Dacă există această obligaţie de revizuire şi noi nu l-am 
revizuit, în opinia mea, acest regulament practic este abrogat. 

S-a supus la vot retragerea titlului de cetăţean de onoare, prin vot secret. 
După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de vot, s-a prezentat rezultatul 

votului. 
Dl. Preşedinte: 
Rezultatul votului pentru acest punct: 

- Dl. Adrian Năstase – 15 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 1 abţinere, 1 buletin 
de vot anulat. 

- Dl. Miron Tudor Mitrea - 15 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 1 abţinere,  1 
buletin de vot anulat. 
Procesul verbal este semnat de toţi membrii şi de secretarul acestei comisii.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se retrage titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova,   pentru dl. Adrian 

Năstase. 
Art.2. Se retrage titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova,   pentru dl. Miron 

Tudor Mitrea. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.172/13.07.2001 și nr.132/12.10.2004. 
        Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor aduce aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

33. Întrebări și interpelări 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Aş vrea şi eu să ştiu în ce stadiu se mai află construirea Pasajului Gîrleşti. De ce întreb 
acest lucru? La drumul expres se lucrează, în scurt timp va fi gata, iar tot traficul în 
municipiul Craiova va fi preluat de str. Teilor, lucru imposibil. Este imposibil să preiei 
tot traficul de pe un drum expres într-un municipiu precum este Craiova, pe str. Teilor şi 
str. Toamnei. De aceea, cred că trebuie luate nişte măsuri urgente pentru găsirea unor 
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soluţii de preluare a traficului din drumul expres şi aş vrea să ştiu dacă executivul are 
nişte proiecte în vedere sau nu. 
 Iar a doua interpelare are în vedere intersecţia str. 1 Decembrie 1918 cu bld. Dacia 
trebuie şi acolo montate limitatoare de viteză. Este foarte bine că în celelalte zone au fost 
montate aceste limitatoare de viteză, însă trebuie şi acolo pentru că acea idee cu striaţiile 
acelea în asfalt nu cred că a fost tocmai o idee reuşită şi nu cred că este conformă cu 
normele în vigoare. Vă mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 D-na Primar, vreau să aduc în discuţie Stadionul de atletism, o investiţie cu care 
consiliul local 2016 – 2020 se mândreşte foarte mult, o investiţie pe care, aşa cum ştiţi, 
nu a dus-o la bun sfârşit, având termen de finalizare 2015, aţi avansat încă 2 termene, 
2016, după care aţi plecat la Bucureşti. Cu mari eforturi, am reuşit să terminăm acest 
stadion de atletism în lipsa dvs., deşi la inaugurare consiliul local nu a fost prezent, ci aţi 
fost dvs., în calitate de deputat, astăzi, acest stadion, nu este administrat. Astăzi, la acest 
stadion, nu avem paznici, profesorii de sport fac pe paznicii şi pe portarii, nu avem femei 
de serviciu, se mai aduc din când în când de la Liceul Trişcu ca să întreţină curăţenia, 
astăzi, pista de atletism este ruptă şi tăiată de diferite utilaje care intră pe gazon, astăzi, 
din cele 10 magazii care sunt acolo, prin vreo 3 plouă peste echipamente scumpe pe care, 
repet, noi, consiliul local 2016 – 2020, am reuşit să realizăm această investiţie. Vă rog să 
luaţi măsuri de urgenţă! Eu înţeleg că nu a fost investiţia realizată de dvs., dar haideţi să 
nu ne batem joc de investiţia pe care am reuşit să o facem cu greu în mandatul trecut. 
Mulţumesc frumos! 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
    O primă interpelare priveşte obligativitatea montării contoarelor de căldură la nivelul 
fiecărui apartament. Este o Lege 196/2021 care prevede această obligativitate ca până la 
31 decembrie 2021 să fie montate şi înregistrate consumurile de energie de 
încălzire/răcire apă caldă pe fiecare apartament, lege care prevede inclusiv o amendă 
pentru proprietari între 500 şi 1000 lei. Care este regimul, situaţia, informarea, dacă s-au 
pus. Ştiu că textul de lege nu a fost modificat în vreun fel, dacă s-a prelungit în vreun fel 
termenul, care sunt soluţiile la acest moment, eventual după ce se verifică în concret. 
 A doua interpelare vizează consiliul de administraţie de la RAADPFL. Înţeleg că la 
acest moment nu există numit un consiliu de administraţie, un nou consiliu de 
administraţie? Trenează această numire sau care este situaţia actuală? Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Teodorescu: 
    Nu este neapărat o întrebare, mai mult o rugăminte de la mai mulţi cetăţeni din Craiova. 
Cum am văzut şi la d-na primar pe pagina de facebook, a postat imagini cu reabilitarea 
anumitor străzi de la 0 din cartierele de la marginea oraşului, cele cu case. În schimb, nu 
există nici măcar un copac pe aceste străzi, nici măcar un metru de spaţiu verde. Este 
păcat să punem asfalt şi să nu avem copaci. De altfel, şi în curtea şcolilor sunt oameni 
care se plâng într-un anumit mod pentru că s-au asfaltat în proporţie de 90 – 99%  şi nu 
există tot aşa, un copac, o zonă verde şi cred că ar trebui să facem ceva şi în acest sens. 
Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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    După cum ştiţi, Craioviţa este cel mai mare cartier al municipiului Craiova şi am primit 
mai multe sesizări din partea cetăţenilor din zona respectivă legate de, nu ştiu cum să-i 
zic, dezastrul sau mizeria care este generată în partea din spate a chioşcurilor aflate între 
stradă şi catedrala aceea care se construieşte. Sunt terase extinse acolo în mod abuziv. Mi-
au zis cetăţenii că se fac şi sacrificii de animale acolo, adică este o zonă insalubră şi nu 
ştiu de ce municipalitatea nu face nimic în acea zonă pentru că avem impresia că este sat 
fără câini în partea aceea a municipiului. Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Borţoi: 
    La Şcoala nr. 22 pe strada cu sens unic de lângă Parcul Puşkin, se parchează haotic 
aproape de trecerea de pietoni, iar copii când traversează, nu se văd. Deşi legal, maşinile 
nu au voie să parcheze lângă trecerea de pietoni. Se parchează abuziv, iar copiii nu se văd 
când traversează. Este o situaţie destul de urâtă la care trebuie să găsim o soluţie. 
     Care este situaţia Planului Urbanistic General care trebuia să fie gata anul acesta, aşa 
cum s-a anunţat în 17 iulie 2020 de către Primărie? 
     A treia întrebare – este vorba de zona de construcţii de blocuri în care nu se respectă 
protecţia anti praf. Şi aici trebuie făcut ceva. Când se lucrează acolo, trebuie să se pună 
pe blocuri nişte plase care săoprească praful. Şi asta vedem cu toţii în fiecare zi în 
apartamente, pe maşini, ş.a.m.d.  
 Dl. Consilier Local Stoian: 
    Am o singură interpelare de făcut şi o întrebare pentru d-na primar. Am observat că în 
Craioviţa la ridicarea gunoiului, vin în loc de maşinile Iridex-ului nişte maşini pe care 
scrie  Brain Cata. Există vreo înţelegere cu această societate, şi dacă da, vă întreb, nu ar 
fi fost mai bine să se folosească oamenii de la Salubritatea noastră ? 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
    În ceea ce priveşte Pasajul Gîrleşti, o să-l las chiar pe directorul de la Fonduri Europene 
să vă spună despre ce este vorba.  
 În ceea ce priveşte limitatoarele de viteză, este o discuţie care se face în comisia de 
sistematizare. Vă rog să depuneţi cerere scrisă pentru comisie.  
 În ceea ce priveşte Stadionul de atletism, va răspunde d-na Rela. 
 Pentru dl. Săuleanu – obligativitatea montării repartitoarelor nu este în sarcina noastră, 
după cum bine ştiţi, este în sarcina proprietarilor de apartemente, iar consiliul de 
administraţie al RAADPFL este procedură pe Ordonanţa 109 ca să se facă selecţia. Nu 
ştiu nici eu de ce întârzie, dar este o firmă care se ocupă de recrutare. După cum ştiţi, 
conform ordonanţei, nu noi facem recrutarea.  
 Dl. Teodorescu – nu există copaci pe străzi. Să ştiţi că tocmai va începe sezonul 
plantărilor. Toamna se plantează copaci. În curţile şcolilor, la fel. S-a lucrat la o mare 
parte dintre ele, cele care au fost reabilitate, aintrat deja RAADPFL ca să pună gazon şi 
va intra şi cu copacii. Putem să spunem că este gata şi părculeţul sau aproape gata, că 
trebuie să îi pună zilele astea gazonul, şi părculeţul de la grădiniţa din Bariera Vâlcii unde 
va fi făcut acolo un loc de promenadă, dacă vreţi, pentru locuitorii din zonă, fiind de altfel 
singurul din cartierul respectiv care s-a pretat la aşa ceva. 
 Dl. Drăgoescu, într-adevăr aveţi dreptate. Acolo este o situaţie specială. După cum ştiţi, 
nu mai este în administrarea primăriei de foarte mulţi ani terenul respectiv, este în 
administrarea Mitropoliei Oltenia. Am constatat şi noi că este singura zonă în care nu s-a 
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respectat regulamentul de chioşcuri, adică nu au fost refăcute faţadele conform 
regulamentului şi extinderea chioşcurilor este foarte mare, cred că sunt chioşcuri şi care 
au 100 – 150 mp. Deci este o extindere haotică. Am notificat deja Mitropolia şi le-am 
solicitat ca să notifice toţi chiriaşii chioşcurilor respective ca să intre în procedura de 
regulament. Vom avea o discuţie inclusiv pentru ceea ce se întâmplă pe teren în spate. 
Am văzut şi eu că au apărut tiribombe, un fel de bâlci acolo, dar, încă o dată, nu mai este 
în administrarea noastră. Va trebui poate, să luăm o decizie pe viitor.  
 Dl. Borţoi, înţeleg, la fel că aveţi pentru Şcoala 22 o solicitare de stâlpi de delimitare, 
înţeleg că ar trebui să fie. Este o discuţie pe care putem să o facem în comisia de 
sistematizare. Am reţinut-o. 
 Pentru PUG va răspunde d-na arhitect şef . 
    În ceea ce priveşte protecţia antipraf la blocurile la care se lucrează, ei sunt obligaţi să 
facă acest lucru. În caz contrar sunt sancţionaţi de Poliţia Locală. Dacă sunt cetăţeni 
deranjaţi care constată că nu este respectată legea, atunci ei se pot adresa la telefonul 
Cetăţeanului, dar, din câte ştiu eu, Poliţia Locală în fiecare săptămână are astfel de acţiuni 
organizate pentru a da amenzi în cazul în care nu se respectă legislaţia. 
 D-lui Stoian – la fel, îi răspunde, d-na Rela. 
    D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
    La Stadionul de atletism a fost scos la licitaţie împreună cu stadionulde fotbal. Serviciu 
de pază noi nu avem în structura angajaţilor primăriei paznici. A fost la licitaţie. Licitaţia 
a fost contestată. Au ajuns în instanţă, bineînţeles, ca toate licitaţiile. Am înţeles că este 
foarte aproape de definitivare şi de semnarea contractului. Până una alta, noi ne-am 
descurcat cu forţe proprii. Să ştiţi că stadionul de atletism are aceeaşi strucutră 
organizatorică cu stadionul de fotbal, este administrat de aceeaşi angajaţi. Am purtat 
discuţii cu toate cluburile care au primit această facilitate. Să ştiţi că refuză să-şi asume 
responsabilitatea. Au fost la mine săptămâna asta în birou. Vrem să le înmânăm vestiare, 
aşa cum este normal, unde au acces numai dumnealor, dar nu vor să le primească cu 
proces-verbal pentru că cel care semnează procesul verbal nu vrea să răspundă de ce fac 
colegii. Am stabilit şi am purtat aceste discuţii cu toţi directorii cluburilor . Femei de 
serviciu sunt atâtea câte avem în organigramă. De pe stadionul de fotbal, merg şi la 
atletism atunci când se poate, sunt două toate.  
 În magazii, să ştiţi, construcţia este în garanţie. Am trimis notificări, inclusiv cu pista, 
inclusiv cu magaziile. La o clădire nouă totdeauna se întâmplă astfel de lucruri. Norocul 
nostru că cel care a câştigat licitaţia şi a efectuat lucrările la stadion, percutează imediat 
şi rezolvă toate aceste lucruri. 
 Dl. Stoian – atât Salubritatea cât şi Iridex au făcut leasing operaţional. Ele sunt aşa 
inscripţionate. Au fost cred că pe leasing operaţional la ceilalţi. Deci fiecare operator are 
maşinile lui ori în proprietate, ori leasing operaţional. Nu este o asociere de firme.  
 D-na Director Nuţă: 
    Referitor la Pasajul Gîrleşti, fiind manager de proiect, pot să răspund în locul d-lui 
director. Pasajul Gîrleşti este pe fonduri europene prins în contract de finanţare. Avem 
studiu de fezabilitate cu indicatori aprobaţi. Valoarea este de 66 milioane lei. Adr a 
acceptat să facem PT cu execuţie pentru că iniţial contractul era numai pentru proiectare 
şi acum suntem în procedură pentru proiectare şi execuţie. Este la pachet cu str. Mălinului, 
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pentru că se leagă str. Teilor, pasajul şi str. Mălinului. Şi Mălinului la fel, este pe fonduri 
europene. 
 D-na Arhitect şef Miereanu Gabriela: 
    Pentru PUG suntem în etapa a doua din cele trei de elaborare ale Planului Urbanistic 
General. A fost dat ordinul de începere. A fost finalizată prima etapă şi studiile de 
fundamentare. Suntem în etapa a doua de proiectare efectivă. Va urma etapa a treia 
însemnând avizarea şi consultările publice. Nu s-a depăşit termenul contractual, suntem 
în interiorul contractului şi până acum, cu o mică excepţie anul trecut, cu pandemia, când 
dânşii nu au putut să vină şi să-şi facă consultările publice fizic şi le-au mutat pe nişte 
platforme ale reţelelor sociale, nu am avut niciun impediment. Deci PUG-ul este în 
termen.  
  
     
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 30.09.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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