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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.10.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 30.09.2021, 
cu modificarea de la pagina 22 privind exercitarea dreptului la vot de către dl. Săuleanu, 
în sensul modificării modalităţii de exercitare a dreptului de vot, din vot pentru în 
abţinere. 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 octombrie 2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 6748/21.10.2021,  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, cu 
modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, 
prin aplicația pirs-eprim, în data  de 28.10.2021, ora 10,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
       

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.94/2021 referitoare la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
noiembrie 2021-ianuarie 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 
luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2021 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al RAT S.R.L., pe anul 2021 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 
şcolar 2021- 2022 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor autorității locale în 
Comisia de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale aflate în 
proprietatea și administrarea municipiului Craiova între Badea Luminita, titulara 
contractului de închiriere nr.121329/26.08.2008 şi Bengin Narcis Florin, titularul 
contractului de închiriere nr.99207/09.06.2021 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 
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23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. TUDANY IMPEX S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Nanterre, nr.90 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului Craiova 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorilor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului 
Craiova 

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la  licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  pentru 
punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38464/23.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Șilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Șilcă Rodica 

28. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației,prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului situat în municipiul Craiova, str.Artileriei, nr.13, jud.Dolj (fost 
str.Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii 
unei creşe 

29. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului situat în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str.Potelu, T27, 
P1, jud.Dolj, în vederea construirii unei creşe 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova şi Statul Român reprezentat de 
Administrator-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) 

31. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Recunoștinței, nr.14 bis 

32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.1 Decembrie 1918, nr.13C 

33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în Calea Severinului, nr.27 (fost 21) 

34. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 720 mp, situat în str.Mircesti, nr.3A 

35. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 30 mp., situat în str.Mircesti, nr.3A 

36. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în Bdul.Dacia, nr.80B 

37. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A (fost str.Garoafei, nr.2) 

38. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.) 
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39. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 
Educatie-Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” inclusiv Cresa nr.3” 

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 
Educatie - Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” inclusiv Cresa nr.3” 

41. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului 
la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga” 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.49/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga” 

43. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului 
la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilariei” 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilariei” 

45. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului 
la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti” 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.204/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti” 

47. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici si pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Phoenix” 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.50/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Phoenix” 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea 
amenajării de cabinet medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile 
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și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem 
și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în municipiul 
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova) - scenariul 2 

50. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă” 

51. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” 

53. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Calea Brezei” 

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”  

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Căpșunilor” 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Cocorului” 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Corabia” 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Postăvarul” 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Stejarului” 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brașov” 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Arad”  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Muntenia” 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alba Iulia” 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Botoșani” 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Zalău” 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Constanța” 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Pescărușului” 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 1 Maria Rosetti”  
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70. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea Dunării” 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tisa” 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tulcea” 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alexandru cel Bun” 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brăila” 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu” 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ecaterina Teodoroiu” 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Macului” 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Nectarului”  

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Paulina Vârvoreanu” 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Călmățui” 

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dorobanților” 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Lăstăriș” 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Salciei”  

84. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului, să voteze 
ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021 

85. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova de a 
vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Termo Urban Craiova S.R.L. 

86. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor consiliului de administrație al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova 

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
sezonul de iarnă 2021-2022 

88. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.280/2018 referitoare la aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor 
pentru activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal” 
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89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică în zona bd. Dacia-Triaj CFR, în vederea construirii Retail 
Park Craiova și anexe tehnice, cu regim de înălțime P+1, generat de imobilul din 
bd. Dacia, nr.5, 5 C, 5 E, 5 I și 5 J 

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică în intersecția str.General Dr. Ion Cernătescu-bd.Dacia, în 
vederea construirii unui bloc locuințe colective, cu regim de înălțime P+8, generat 
de imobilul din str.General Dr. Ion Cernătescu, nr.22A 

91. Întrebări și interpelări 
 

Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Viilor”. 
 
 
    Punctele 17 şi 86  au fost retrase. De asemenea, s-a mai suplimentat ordinea de zi cu 
un punct. 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. Punctul 1 peste 
ordinea de zi, devine punctul 91. 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 28.10.2021, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.94/2021 referitoare la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
noiembrie 2021-ianuarie 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 
luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 



sed ord. 28.10.2021                                                        8                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2021 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al RAT S.R.L., pe anul 2021 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 
şcolar 2021- 2022 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale aflate în 
proprietatea și administrarea municipiului Craiova între Badea Luminita, titulara 
contractului de închiriere nr.121329/26.08.2008 şi Bengin Narcis Florin, titularul 
contractului de închiriere nr.99207/09.06.2021 

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

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

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

22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. TUDANY IMPEX S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Nanterre, nr.90 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului Craiova 



sed ord. 28.10.2021                                                        9                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorilor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului 
Craiova 

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la  licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  pentru 
punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38464/23.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Șilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Șilcă Rodica 

27. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației,prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului situat în municipiul Craiova, str.Artileriei, nr.13, jud.Dolj (fost 
str.Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii 
unei creşe 

28. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului situat în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str.Potelu, T27, 
P1, jud.Dolj, în vederea construirii unei creşe 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova şi Statul Român reprezentat de 
Administrator-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) 

30. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Recunoștinței, nr.14 bis 

31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.1 Decembrie 1918, nr.13C 

32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în Calea Severinului, nr.27 (fost 21) 

33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 720 mp, situat în str.Mircesti, nr.3A 

34. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 30 mp., situat în str.Mircesti, nr.3A 

35. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în Bdul.Dacia, nr.80B 

36. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A (fost str.Garoafei, nr.2) 

37. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.) 

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 
Educatie-Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” inclusiv Cresa nr.3” 

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei 
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energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 
Educatie - Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” inclusiv Cresa nr.3” 

40. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului 
la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga” 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.49/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga” 

42. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului 
la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilariei” 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilariei” 

44. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului 
la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti” 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.204/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti” 

46. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici si pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Phoenix” 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.50/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la 
educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul 
Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Phoenix” 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea 
amenajării de cabinet medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile 
și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem 
și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în municipiul 
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova) - scenariul 2 

49. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă” 
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50. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” 

52. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Calea Brezei” 

53. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”  

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Căpșunilor” 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Cocorului” 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Corabia” 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Postăvarul” 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Stejarului” 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brașov” 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Arad”  

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Muntenia” 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alba Iulia” 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Botoșani” 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Zalău” 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Constanța” 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Pescărușului” 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 1 Maria Rosetti”  

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea Dunării” 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tisa” 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tulcea” 
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72. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alexandru cel Bun” 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brăila” 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu” 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ecaterina Teodoroiu” 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Macului” 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Nectarului”  

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Paulina Vârvoreanu” 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Călmățui” 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dorobanților” 

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Lăstăriș” 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Salciei”  

83. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului, să voteze 
ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021 

84. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova de a 
vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Termo Urban Craiova S.R.L. 

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
sezonul de iarnă 2021-2022 

86. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.280/2018 referitoare la aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor 
pentru activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal” 

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică în zona bd. Dacia-Triaj CFR, în vederea construirii Retail 
Park Craiova și anexe tehnice, cu regim de înălțime P+1, generat de imobilul din 
bd. Dacia, nr.5, 5 C, 5 E, 5 I și 5 J 

88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică în intersecția str.General Dr. Ion Cernătescu-bd.Dacia, în 
vederea construirii unui bloc locuințe colective, cu regim de înălțime P+8, generat 
de imobilul din str.General Dr. Ion Cernătescu, nr.22A 

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Viilor”. 
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90. Întrebări și interpelări 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.94/2021 referitoare la Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
La comisia 3 s-a propus un amendament în sensul că la art. 81 după alin. 1 se 

adaugă un alineat nou care este alineatul 2 care are conţinutul: „pentru creşterea gradului 
de transparentizare a şedinţelor, vor fi transmise public, pe internet”. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Am şi eu o întrebare, această modificare se referă doar la motive din cauze naturale, 

nu? În contextul pandemic actual, nu şi alte motive. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Da. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Staţi puţin că n-am înţeles. Amendamentul l-am formulat eu. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Dl. Sas întreabă la conţinutul proiectului. Amendamentul îl aveţi introdus pe 

platformă, îl vedeţi.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Iniţiativa vine în sprijinul cetăţenilor pentru a facilita accesul şi vizionarea 

şedinţelor de consiliu local. Ştiu că este să participe din sală, dar locurile în sală sunt 
limitate. Şi atunci, pentru a facilita acest lucru, cred că ar fi util să le transmitem  on-line, 
pe internet. Cred că ar fi aici de precizat şi faptul că printre oraşele mari, suntem singurul 
oraş care nu le transmitem on-line. Bucureşti, Cluj, Timişoara, Braşov, chiar şi Sibiul, le 
transmit on-line. Noi suntem printre puţinii care nu transmit. Probabil că Iaşi, Constanţa 
şi cu noi, am rămas singurii care nu le transmitem on-line şi ar fi un semn de deschidere 
faţă de cetăţeni.  

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Suntem on-line şi este înregistrată şedinţa. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Dl. Teodorescu, faceţi referire la şedinţele cu prezenţă fizică? 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Amendamentul meu se referă la toate şedinţele, nu contează dacă este on-line 

şedinţa, sau dacă este în format fizic.  
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Dacă îmi permiteţi şi mie în completare. Amendamentul am încercat să îl susţin şi 

ieri în comisia juridică. Motivele pentru care dezbaterea nu a fost una efectivă, ar fi două 
dintre ele: pe de o parte, că se transmite, exact ce spunea şi dl. Pîrvulescu, anume că s-ar 
transmite, aşa încât ar fi lipsit de interes un astfel de amendament. Al doilea aspect, cum 
că legislaţia prevede. Nu s-a intrat mult în discuţie, pentru că eu ştiam că deja fusese 
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formulat amendamentul de colegul Teodorescu. Însă nu are relevanţă transmiterea în 
acest moment pe you tube. Noi discutăm de postarea şi urmărirea pe pagina de internet a 
primăriei. Pe de altă parte, textul de lege, pentru că s-a făcut referire la lege, nu că permite, 
ne obligă în toate situaţiile, deci permite în toate situaţiile, chiar şi când este prezenţă 
fizică, dar cu atât mai mult în cazul acesta, când este o transmitere, o sesiune on-line, şi 
vă citesc articolul 18 din Codul administrativ, alin. 2, lit. c, care stabileşte ce? Caracterul 
public este dat de: urmează o enumerare restrictivă, imperativă, în care la lit. c prevede 
clar posibilitatea cetăţenilor de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări 
pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare. Deci, pe de o parte, vedem că 
legiuitorul a fost foarte clar în a permite accesul, a spus-o şi rămâne la latitudinea noastră 
să stabilim, dar, indiferent cum vede lucrurile, prevede clar că în condiţiile regulamentului 
de organizare. Aşadar, ieri când am susţinut în comisia juridică, din această perspectivă 
am vrut ca respectiva propunere să fie amendată în sensul celor formulate de dl. 
Teodorescu, tocmai pentru că trebuie să se regăsească în regulament. Faptul că noi lucrăm 
la un regulament şi că, cu siguranţă, vom intra în 2022 cu un regulament nou în care se 
vor regăsi aceste precizări, nu lipseşte de interes ca în momentul de faţă, această şedinţă, 
şedinţa următoare, să fie transmise, repet, pe pagina primăriei şi să fie deja o constantă. 
Cu alte cuvinte, să se cunoască acest aspect şi oricine să poată. În momentul de faţă, aşa 
cum se desfăşoară această şedinţă, din punctul meu de vedere, este încălcat Codul 
administrativ, nu este asigurat caracterul public. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Dl. Preşedinte,  eu nu înţeleg pe ce ne certăm, din moment ce ele oricum sunt deja 

transmise, dar eu am o altă întrebare, de data aceasta tehnică, poate ne răspunde chiar 
cineva din aparatul primăriei. Şi anume, acel vot de persoană,care este secret, teoretic, 
dacă ar putea fi făcut ceva la această aplicaţie  tehnic, astfel încât să putem vota on-line 
şi în acele cazuri şi să nu mai fie afişat rezultatul votului, astfel încât să se păstreze un 
caracter secret al lui. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Am consultat tot ce înseamnă partea de piaţă, inclusiv organisme şi instituţii 

specializate, nu există nicio variantă on-line să asigurăm securitatea integrală.  Un mesaj 
tot se poate identifica de unde pleacă şi să vezi unde ajunge. Deci nu este această variantă 
posibilă în întâlnirile on-line.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci trebuie să veniţi la şedinţă, dl. Vasilcoiu.  
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Eu am fost la toate, dvs. aţi lipsit la vreo două. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Eu cred că discuţia este uşor super flu aici, legată de acest amendament. Noi 

transmitem în momentul de faţă public şedinţele, deci este acoperită condiţia de 
transparenţă. Introducerea în regulament sub forma aceasta pentru superioară 
transparenţă, cred că este un pic distonantă faţă de textul legal citat de colegul meu, dl. 
Săuleanu. Art. 138 lit. c într-adevăr, vorbeşte de posibilitatea cetăţenilor de a consulta on-
line, a urmări on-line şedinţele, dar pentru a nu prelungi această discuţie, în esenţă fiind 
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o prevedere legală, eu aş tinde să fiu de acord cu inserarea în regulament a acestei 
chestiuni, deşi transparenţa este în momentul de faţă asigurată.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? 

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

-  1 abţinere (Dinu Angelica). 
Dl. Preşedinte: 
Eu sunt pentru. Din eroare am votat împotrivă. 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 pct.III din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.94/2020 şi va avea următorul conţinut: 
„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, participarea 
consilierului local se poate realiza si on-line, iar votul se poate exprima prin 
mijloace electronice (on-line)”. 

 Art.2. Se aprobă modificarea art.81 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.493/2009, prin completare cu un nou alineat, care va avea următorul 
conţinut: 
„(2) Pentru creșterea gradului de transparentizare ședințele vor fi transmise public, 
pe internet. 
Înregistrarea ședințelor va fi pusă la dispoziția cetățenilor pe site-ul primăriei.” 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia 
Relaţii Publice şi Management Documente vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
noiembrie 2021-ianuarie 2022 
Dl. Preşedinte: 
Din partea grupului PSD, în urma consultării, a fost propus dl. Lucian Dindirică. 

Vă rog, propuneri de la USR şi de la PNL.  
Dl. Consilier Local Corâţu: 
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Eu aş vrea să-l propunem pe dl. Spânu. 
Dl. Preşedinte: 
Eu nu doresc să mai prezidez şedinţele pentru încă trei luni de zile. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dacă dl. Dan Diaconu se răzgândeşte şi votează cu PNL USR, facem şi noi o 

propunere. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Deci singura propunere este dl. Dindirică. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Din câte am văzut în lege, spune negru pe alb că la prima şedinţă, la şedinţa de 

constituire a consiliului local, se poate numi, pe o perioadă de trei luni, un preşedinte. 
Încă nu înţelegem de ce, din trei în trei luni, PSD  propune un preşedinte de şedinţă. Deci 
în prima şedinţă de constituire, se poate numi pe o perioadă de trei luni. Atât scrie în lege. 

Dl. Preşedinte: 
Dl. Vasile, şi după ce expiră cele trei luni, nu trebuie să facem alte propuneri? 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La fiecare şedinţă. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă legea ne permite şi noi am votat pe trei luni. Este un termen maxim. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Ca să nu mai spun că aşa este şi în regulamentul în vigoare pe care îl aveţi şi pe 

care trebuie să-l respectăm până adoptaţi altul. Deci, din trei în trei luni, aşa este forma 
adoptată. Vă rog să votaţi. Singura propunere care a rămas este dl. Dindirică.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi. 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 
perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022, dl. Dindirică Lucian Costin. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi dl.Dindirică Lucian Costin va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin). 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2021 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Aş dori şi eu să intervin aici. Aş fi avut şi eu o întrebare. Am văzut că, faţă de anul 
trecut, avem două capitole, în cadrul cărora cheltuielile au crescut destul de mult şi anume 
la RAADPFL unde, comparativ cu primele nouă luni ale anului 2020, avem o creştere în 
2021, de aproximativ 7,5 milioane de lei şi este vorba de cheltuirea banilor pe spaţiile 
verzi şi voiam să ştiu mai exact despre ce este vorba, să ştim cu toţii. Şi, totodată, şi la 
Salubritate au crescut cheltuielile faţă de 2020, în 2021, pe primele nouă luni cu 
aproximativ 9 milioane de lei. Acestea sunt discrepanţele cele mai mari faţă de 2020 şi 
am vrea să ştim aceste două sume, 7 milioane, respectiv 9 milioane, la RAADPFL şi la 
Salubritate, de unde provin aceste creşteri şi de ce au fost generate. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Probabil că aţi observat că, de fapt, în aceste nouă luni ale anului, intră şi ultimul 

trimestru de anul trecut, când nu s-au decontat cheltuielile pentru RAADPFL şi atunci 
intră în bugetul de anul acesta, din cauza aceasta este o creştere atât de mare. Dacă vă 
uitaţi, de asemenea, per total buget consolidat, o să vedeţi că cheltuielile cu RAADPFL 
sunt sub 3%, deci nu este vorba de nişte sume astronomice, în condiţiile în care la 
RAADPFL nu intră numai spaţiile verzi, intră şi cimitirele, Grădina Zoologică, pietruiri 
de drumuri, spaţii verzi, ş.a.m.d.  

În ceea ce priveşte la Salubritate, este introdus şi gunoiul menajer care anul trecut 
nu era introdus.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Aş avea şi eu un mic comentariu. Referitor la salubritate, deşi sunt 0 grade afară, 

maşinile Salubrităţii, în continuare, udă străzile. Nu rezolvă absolut nimic, din contră, 
riscă să facă anumite accidente şi intră pe anumite străzi care sunt pline de praf, fac şi mai 
multă mizerie. Practic, oamenii îşi murdăresc maşinile prin acele zone. Adică este total 
absurd la 0 grade să speli străzile şi să plătim tot din banii publici. Şi când aprobăm 
execuţia bugetară, constatăm că am cheltuit 30 milioane de lei, adică 300 miliarde. Iar la 
zone verzi sunt 27 milioane, pe aproape un an de zile. Nu este o sumă modică 270 miliarde 
la nivel de municipiu Craiova. Aceste sume reprezintă mai mult decât fondurile europene 
implementate de primărie, anul acesta.  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Vreau să amintesc colegilor noştri care, poate, în mandatele anterioare, nu au fost 

atenţi la toată activitatea RAADPFL-ului. RAADPFL nu înseamnă doar zone verzi, şi nu 
înseamnă doar ceea ce vedeţi dvs. pe stradă zilnic. Activitatea RAADPFL-ului este 
extrem de complexă. Numai în partea de zone verzi intră toate parcurile şi grădinile 
publice, tot terenul verde din asociaţiile de proprietari, pe care îl tunde, îl coseşte, îl 
greblează, îl întreţine RAADPFL, deci toată zona verde a Craiovei. Grădina Zoologică, 
care, conform tuturor regulamentelor din ţară, ca să nu ne închidă, ea necesită medic, 
mâncare, după porţionare, după lege, medicamentaţie. Aceste animale trebuiesc 
întreţinute conform legislaţiei în vigoare. Toate acestea intră la cheltuieli pe zone verzi, 
ea fiind prinsă în zonele verzi ale Craiovei. Este Grădina Botanică, Parcul Romanescu, 
toaletele publice sunt tot în secţia zone verzi, aşa au apucat în organigrama RAADPFL, 
unde am deschis numai anul acesta încă trei şi vă daţi seama că este personal pe două 
ture, material de curăţenie, consumabile. Astea intră in sarcina unui UAT care se respectă. 
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Tot în cadrul toaletelor, avem în Craiova amplasate toaletele ecologice, care necesită 
vidanjare, personal, materiale de curăţenie şi nu numai consumabile. 

Hipodromul – care a fost preluat de la CSM cu întreţinerea cailor ce aparţin 
Primăriei Municipiului Craiova, tot după regulamente europene. Tăierile de arbori din tot 
oraşul. Întreţinerea tuturor cimitirelor administrate de Primăria Craiova, în speţă patru 
cimitire, la care se decontează întreţinerea aleilor principale de către RAADPFL.  

Să nu mai vorbim de nivelul de plantări al arborilor pe care l-am mărit extraordinar 
de mult, dat fiind faptul că se doreşte înverzirea Craiovei. Toate acestea intră în cadrul 
secţiei zone verzi, care nu costă extraordinar.  

Reparaţiile străzi în acest buget intră toată piatra care se pune în Craiova, iar acum 
suntem în plin proces de pregătire a străzilor pietruite pentru iarnă, să nu avem probleme 
în acest anotimp, cu piatră concasată şi cu bolovani de râu, unde sunt pavoatori, unde este 
personal care lucrează în genunchi 8 ore, să ştiţi şi dvs. Mobilierul urban, întreţinerea 
locurilor de joacă, gardul bordurat, băncile, pergole, coşuri de gunoi, tot mobilierul urban 
al Craiovei. RAADPFL întreţine semafoarele din Craiova şi dacă ştiţi, nu avem probleme 
extraordinare, decât incidente când şi când la care se acţionează în cel mai scurt timp, 
pentru că există tot timpul cineva acolo.  

Pe timp de vară, are agrementul, în speţă, bărcile din parc şi tot ce înseamnă 
agrement din Parcul Tineretului, terenuri, unde cetăţenii Craiovei merg şi plătesc o taxă 
şi se relaxează.  

Sala Polivalentă care, ştim cu toţii că anul acesta a trebuit să fie deschisă pentru 
antrenamentele echipelor şi nu a încasat nimic. Două-trei meciuri am apucat cu public şi 
s-a închis tot. Iar până la sfârşitul lunii acesteia a fost şi Bussiness Center-ul.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Răspunsul d-nei viceprimar nu ne mulţumeşte şi nu luăm în considerare faptul că 

am cerut în repetate rânduri să ni se spună salariile conducerii RAADPFL şi inclusiv ale 
membrilor consiliului de administraţie. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Sunt publice, dl. Consilier. 

          Dl. Consilier Local Vasile: 
          Aţi spus că nu am urmărit de-a lungul timpului activitatea. Am urmărit-o, d-na 
viceprimar, şi încă nu ştim ce s-a întâmplat cu raportul ANAF şi cu decizia ANAF care a 
constatat milioane prejudicii acolo. 
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Care s-au recuperat, dl. Consilier. 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       S-au recuperat cum? Din banii cetăţenilor? 
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
      S-au recuperat, nu din banii cetăţenilor, s-au recuperat de la regie. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      S-au recuperat de la primărie. Şi regia de unde îi recuperează? De la cetăţeni?Plătesc 
craiovenii milioane de lei. 
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
      Din activitatea pe care o desfăşoară. 
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      Dl. Consilier Local Dindirică: 
      Dl. Vasile, să ştiţi că tot consiliul de administraţie de la RAADPFL nu încasează cât 
încasaţi dvs. de la Complexul Energetic Oltenia. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Sunteţi în eroare la fel ca şi şefa dvs. de partid. 
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Şi acolo este chiar din banii cetăţenilor. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Uitaţi-vă mai bine la situaţia de la bibliotecă, dl. Dindirică. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Să-i răspund d-lui Sas. A trebuit rectificare bugetară la bibliotecă să tăiem bani de la 
cărţi să-i dăm la Consiliul Judeţean să plătim salariile de la asistenţă socială, pentru că 
Guvernul PNL nu a plătit ce trebuia să plătească în vară, să-şi ia acei oameni salariile. 
Aşa că, mai uşor cu pianul pe scări. 
      Dl. Consilier Local Stoian: 
      Mai subţiaţi organigrama, dl. Director. 
      Dl. Consilier Local Dindirică: 
      Daţi, domne, oamenii afară, că asta faceţi! 
      Dl. Preşedinte: 
      Vă rog să votaţi în aplicaţie.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale 

anului 2021, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

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

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
primelor 9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Dl. Consilier Local Sas: 
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Vă rog să consemnaţi şi la mine abţinere. Din eroare am votat pentru. 
           Dl. Preşedinte: 
           Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 luni ale anului 2021 (30 
septembrie 2021), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

- 13 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, 
Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu) 

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
al municipiului Craiova, aferentă primelor luni ale anului 2021 (30 septembrie 
2021) 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 

primelor nouă luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021), conform anexelor nr.1 
și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Corâţu Cosmin, 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, Teodorescu Nicu, Ungureanu 
Adriana , Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 2 abţineri  (Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel) 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021) 
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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 execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 

9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021), conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, 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, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana , Vasilcoiu Mădălin, Vasile 
Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere  (Săuleanu Lucian) 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Practic, aici avem de-a face cu o rectificare bugetară. Este vorba de suma respectivă 

de 10 milioane lei ce trebuie să o considerăm ca şi garanţie pentru Termo Urban, pentru 
a avea continuitate în furnizarea căldurii şi a apei calde pentru cetăţenii municipiului 
Craiova. Din păcate, am ajuns în această situaţie extremă şi, într-adevăr, punctual, aceasta 
este singura soluţie, însă haideţi să vedem de ce am ajuns aici. Ne aflăm aici, astăzi, pentru 
că partenerul comercial Municipiul Craiova, să spunem aşa, este un partener în care 
furnizorul nu mai are încredere. De ce nu mai are încredere? Pentru că am avut o societate 
care a cumulat datorii de zeci de milioane de lei, ce nu au fost plătite de-a lungul timpului, 
în ani şi ani. Noi vrem să tragem un semnal de alarmă şi de aceea grupul USR-PLUS se 
va abţine la acest punct de pe ordinea de zi. Evident că ne dorim ca cetăţenii municipiului 
Craiova să beneficieze în continuare de căldură ş.a.m.d., dar semnalul de alarmă pe care 
îl tragem este că managementul şi administraţia defectuoasă din ultimii 10-12 ani a 
municipiului Craiova, ne-a adus în situaţia în care ne aflăm astăzi. De acee,a ne abţinem 
şi acesta este semnalul de alarmă pe care îl tragem şi ne dorim foarte mult ca, de acum 
încolo, executivul să fie mult mai atent, astfel încât Termo Urban să nu ajungă în aceeaşi 
situaţie, peste o scurtă perioadă de timp. Vă mulţumesc frumos! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Să nu ajungem ca Timişoara. 
Dl. Preşedinte: 
Supunem la vot proiectul nr. 7. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
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Cu modificarea pe care am anunţat-o în comisii la anexele 1-18 privind investiţia 
barieră pentru instanţă, secţia penală din această listă. 

Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Vreau să-i răspund eu d-lui Drăgoescu. Bine că nu sunteţi dvs. şi în Craiova la 

putere, că ajungeam ca Timişoara şi ca Fritz care acum, după Bucureşti, a rămas şi ea fără 
căldură.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Haideţi să ne vedem noi aici de problemele noastre, să lăsăm Timişoara, 

Bucureştiul. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Să ştiţi că acest vot este foarte important  pentru că, dacă nu trece, ca să constituim 

această garanţie, de la 1 noiembrie, Craiova rămâne fără căldură. Deci abţinerea dvs., să 
ştiţi că n-o să încălzească cetăţenii Craiovei, indiferent de motivele pentru care o faceţi. 
Ca să vă faceţi o idee, să ştiţi că absolut toate oraşele din România, sunt în aceeaşi situaţie. 
Şi am văzut sumele de bani pe care le-au solicitat toate oraşele din România. Suntem 
printre cei mai „frumoşi”, ca să zic aşa, în sensul că am solicitat cele mai mici sume. 
Uitaţi-vă la celelalte municipalităţi să vedeţi ce sume au cerut de la Guvern ca să poată să 
treacă peste această perioadă de iarnă. Nu este vina noastră. Probabil că ştiţi foarte bine 
că, de fapt, aceste datorii au fost datoriile populaţiei către furnizorul de energie, de-a 
lungul anilor, cu penalităţile de rigoare. Mai mult decât atât, încercăm, de foarte mult 
timp, ca să modificăm legislaţia, pentru că se ajunge în situaţia în care nu ai, efectiv, cele 
45 de zile ca să poţi să achiţi factura. Adică se pun penalităţi, după 45 de zile, de la 
Complexul Energetic, dar numai cât durează transmiterea datelor de la Complexul 
Energetic, calculul făcut de către cei de la Termo, mai departe, calculul făcut de asociaţiile 
de proprietari care trebuie să defalcheze pe fiecare apartament, mai departe încă 30 de 
zile pe care, conform legii asociaţiilor de proprietari, cetăţenii le au ca să plătească suma 
respectivă, niciodată nu se poate încadra în această perioadă. Din cauza asta, toate 
municipalităţile din România au probleme. Deci, dacă nu trece acest proiect, vreau să vă 
spun, dl. Drăgoescu, că o luăm pe urma Timişoarei.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Vă mulţumesc frumos pentru răspuns. Aş vrea şi eu o secundă. Da, ştiu ceea ce 

spuneţi, este legea cum este, nu contestă nimeni lucrurile acestea, însă haideţi să nu uităm 
cum a fost administrată vechea societate mulţi ani de zile. Dezastruos. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Cum a fost administrată, dl. Drăgoescu? Cum au fost administrate absolut toate 

societăţile de genul acesta. Asta înseamnă sistem centralizat în care nu poţi să opreşti doar 
persoanei  care nu-şi plăteşte factura. Asta înseamnă sistemul comunist la care va trebui 
să se renunţe cumva şi sper din toată inima să vină cineva cu o strategie energetică pentru 
toată România, pentru că toată România este în aceeaşi situaţie.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să trecem la vot. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2021, după cum urmează: 
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a) total venituri-892.838,41 mii lei (570.734,41 mii lei-veniturile secţiunii de 
funcţionare şi 322.204 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 

b) total cheltuieli-892.822,41 mii lei (570.734,41 mii lei-cheltuielile secţiunii de 
funcţionare şi 322.320 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.2-16 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale Și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.17 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2021, rectificat, conform anexei 
nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2021. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale Și Creșe din Municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 13 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, 
Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu) 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 

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

180.024,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 55.628,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-236.458,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 180.031,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 56.427,00 
mii lei),  
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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 (pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi 

Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, 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, Săuleanu Lucian, Vasilcoiu Mădălin, Voicinovschi Mădălin) 

- 3 abţineri  (Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana , Vasile Marian) 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2021 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

          La Spitalul de Boli Infecţioase de 5 ani de zile ne rugăm să luăm un computer 
tomograf. Ne mint mereu că vine, din fonduri, din orice. Până când mai acceptăm 
minciunile astea şi tolerăm această indolenţă faţă de bolnavi. Asta este problema mea la 
Spitalul de Boli Infecţioase şi eu am să mă opun la acest punct. 
        D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
        D-na director ne anunţă că pe 30 noiembrie este termenul de livrare . S-au terminat 
deja licitaţiile, absolut tot. Nu sunt chiar aşa de indolenţi cum îi vedeţi dvs., sunt chiar 
buni. 
       Dl. Preşedinte: 
       Vă rugăm să votaţi în aplicaţie. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2021, după 
cum urmează: 

a)  total venituri-224.206,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
174.937,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.269,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-224.206,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 174.937,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.269,00 
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.123/2021. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, 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, Săuleanu 
Lucian, Teodorescu Nicu, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 

- 1 vot împotrivă (Ungureanu Adriana) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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-14.601,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 

b) total cheltuieli-14.601,00 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: 
- 26 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, 

Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, 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, Teodorescu 
Nicu, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian) 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe 
anul 2021 
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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. 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Sunt pentru. Din eroare am votat împotrivă.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate 
integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2021, conform  anexelor nr.1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.129/2021. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

          Aici am şi eu două remarci. Una dintre ele ar fi, după ce m-am uitat pe bugetul 
consolidat, că pentru anul 2022 se estimează sume provenite de la UE, de aproximativ 
300 milioane lei, dacă nu mă înşel, iar după aceea, în 2023 şi 2024, nimic pe estimări şi 
voiam să ştiu de ce nu avem nişte sume extimate pentru că, presupun că vom depune în 
continuare proiecte pe fonduri europene pe exerciţiul 2021 – 2027. 
     Iar a doua întrebare era legată de estimările pe care le văd aici. Practic, din veniturile 
curente văd că avem bugetate pe anul acesta, 622 milioane de lei, pentru anul viitor avem 
estimată o scădere, undeva cu 3-4% şi deabia în 2024 o să ajungem cu veniturile curente 
la nivelul celor din anul 2021. Practic aici este o problemă de fond şi de strategie pentru 
că, pe următorii patru ani, se spune că rămânem la acelaşi nivel de dezvoltare, adică noi 
nu atragem investitori noi, bugetul nu creşte şi aici cred că este o mare problemă a noastră, 
a tuturor, şi ar trebui să venim cu soluţii, să ne gândim cu toţii la soluţii pe care executivul 
să le şi pună în practică.  
        D-na Director Militaru: 
        Bună ziua! Referitor la modul de întocmire al bugetului consolidat cu estimările pe 
trei ani .Aceste estimări au fost făcute la sfârşitul anului 2020, atunci când am venit cu 
bugetul iniţial pentru anul 2021. După cum ştiţi, anul acesta am avut deja cred că vreo 5 
rectificări de când am aprobat bugetul. Din cauza aceasta, la dvs. acolo apare o diferenţă 
între 2021 şi 2022. Deci estimarea de la 2022 s-a făcut comparativ cu începutul anului 
2021. Bugetul iniţial. Estimările nu se mai modifică în cursul anului. Anul următor, când 
vom veni cu propunere de buget pentru 2022, vom modifica toate aceste estimări în 
funcţie de realizarea din 2021. 
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     Referitor la proiectele europene, la fel, au fost bugetate proiectele pentru care au fost 
depuse cereri de finanţare pe ciclul financiar 2021 – 2025.  Pe parcurs, în momentul în 
care ei încep să depună cereri, vin cu estimări pe anii următori. Deci în momentul acesta 
este numai ce au ei în curs de realizare. De asta se opresc la nul 2022. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Am înţeles, mulţumesc, dar problema de fond cu bugetul cu veniturile noastre curente 
efective, tot rămâne, să ştiţi. Adică aici trebuie să avem o soluţie şi o strategie, altfel... 
     D-na Director Militaru: 
     V-am explicat că estimarea a fost făcută în anul 2020. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Are dreptate dl. Drăgoescu, aşa este. Vreau să vă dau şi o veste bună. Avem deja două 
scrisori de intenţie din partea unor mari firme care vor să-şi mute afacerile la Craiova. 
Este vorba de firme străine. Deci ne preocupăm şi de chestiunea aceasta, pentru că, într-
adevăr, este necesară, aşa cum subliniaţi şi dvs.  
     D-na Director Militaru: 
     Ei au făcut estimarea pe ceea ce aveau bază de calcul în anul 2020, la sfârşitul anului 
2020. Dar acestea suferă modificări în fiecare an. V-am spus, când vom aproba anul viitor, 
se vor reface toate aceste estimări pentru următorii trei ani.  
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Pe fondurile europene nu putem să estimăm nimic, încă nu am accesat pentru că nu au 
apărut ghidurile, dl. Drăgoescu. Ştiţi foarte bine că nu au apărut ghidurile.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vă rog, să trecem la vot.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.506.578,41 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.509.893,41 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: 
- 15 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

- 1 vot împotrivă (Stoian Daniel) 
- 11 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, , 

Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Cîrceag Eduard, 
Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Teodorescu Nicu) 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al RAT S.R.L., pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Cred că avem nevoie de câteva precizări din partea conducerii RAT. RAT-ul, după 

cum ştim, ca şi Termo, sunt două probleme complicate ale Craiovei, însă, uitându-mă pe 
rectificare, evident că mi-au atras atenţia diminuările de venituri, venituri din servicii, 
venituri din alte servicii, venituri din exploatare, dar şi cheltuieli din ce în ce mai mari, 
cum ar fi cele cu privire la stocuri, destul de mari, de s-au majorat de la 100 mii la 250 
mii de lei, cheltuieli cu servicii bancare, la fel, de la 100 mii lei, la 172 mii lei, întreţinere 
reparaţii la fel, o majorare destul de mare. Pe mine ce mă interesează şi am mai discutat 
şi la momentul respectiv, a propos şi de situaţia Termo, care sunt strategiile pe termen 
scurt şi mediu, din acest punct de vedere, adică legate de aceste creşteri? Ele nu se 
cunoşteau la începutul anului, nu se puteau estima? Adică nu sunt nişte creşteri, să 
spunem, nesemnificative, care ar rezulta dintr-o activitate curentă. Unele dintre ele, repet, 
sunt destul de mari, şi servicii bancare, şi stocurile. 

D-na Director Economic Grădinaru: 
Aşa cum vedeţi, modificare de buget nu este, este doar o aliniere între natura 

cheltuielilor din interiorul bugetului. Bugetul nu comportă modificări. La capitolul de 
venituri a fost aprobată în şedinţa de data trecută, modificarea la primărie. Este vorba că 
s-a beneficiat de ordonanţa de urgenţă prin care primăria avea de achitat compensaţia 
anuală aferentă anului 2020 şi s-a beneficiat de ordonanţa de urgenţă prin care s-au primit 
banii de la buget şi s-au achitat datoriile restante la bugetul de stat şi acum nu facem decât 
a alinia bugetul cu ceea ce deja s-a întâmplat la începutul lunii octombrie, iar la capitolul 
de cheltuieli, sunt între titluri, între natura cheltuielilor, în funcţie de ceea ce s-a ivit pe 
parcursul derulării anului. Normal că iniţial sunt doar nişte estimări care acum au fost 
regularizate, ca să zic aşa, la buget.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Aş înţelege aşa, la prima vedere, şi nu mă interesează aspectul formal al modificării 

acestuia între capitole. Pe mine mă interesează fondul. Este o scădere, până la urmă. 
Există o scădere şi aveţi dvs. în referat o diminuare a veniturilor. Am putea să spunem 
legat de pandemie, adică există o explicaţie? La capitolul cheltuieli, până la urmă 
chestiunea de fond rămâne aceea că au avut loc nişte majorări, nişte cheltuieli 
suplimentare. V-aş crede să zicem că au apărut unele dintre ele pe parcurs, dar, totuşi, o 
creştere de stocuri cred că este destul de mare. 

D-na Director Economic Grădinaru: 
Nu, au fost creşterile la carburanţi. Adică nu ştim că a crescut preţul la motorină, 

că ceea ce aveam estimat la începutul anului 2021 nu a fost valabil. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Bun, dar aveţi şi pe inventar, aveţi şi pe reparaţii, deci sunt ambele capitole. 
D-na Director Economic Grădinaru: 
Au crescut preţurile la marea majoritate a produselor. La piesele de schimb, la 

obiecte. Asta este realitatea. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Şi la cele bancare? Cheltuielile bancare? Ce reprezintă suma respectivă.  
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D-na Director Economic Grădinaru: 
Comisioanele şi dobânzile la linia de credit.  
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
72 mii lei? Adică nu aveaţi predictibilitate? Pe mine asta mă încurcă şi o să mai cer 

o informaţie separat. Pe mine asta mă încurcă , faptul că, înţeleg când într-adevăr, se 
majorează la carburant, dar aveţi şi la piese, deşi noi nu le avem detaliate pe capitole, din 
ce am văzut, decât din referat, şi mai aveţi dvs. anexa. Asta mă încurcă pe mine, de ce nu 
se reuşeşte o predictibilitate a lor în condiţiile în care este acelaşi gen de activitate de ani 
de zile. Bun. Înţeleg că a fost problema cu motorina, dar cu restul? 

D-na Director Economic Grădinaru: 
Şi la cele bancare, dacă vreţi, s-a mutat cam toată lumea în on-line, avem o vânzare 

mai multă pe carduri reîncărcate, automat şi pe cardurile cu vânzările de bilete din 
autobuze cu cardul care, automat, au nişte servicii conexe, bancare. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Dar comisionul îl plăteşte cel care face plata. Este în regulă. O să cer suplimentare. 

Mulţumesc! 
D-na Director Economic Grădinaru: 
Se scade din valoarea biletului. Deci comisionul este suportat de către noi pe 

încărcările biletelor on-line din autobuze.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am sesizat şi eu uitându-mă pe buget, am sesizat o chestiune asupra căreia doresc 

explicaţii. Şi anume, am văzut că se ia de la alte cheltuieli de exploatare suma de 300 mii 
lei aproximativ şi se duce în bonusuri. Deci, valoarea bonusurilor pe care RAT doreşte să 
le plătească este cu 300 mii lei majorată. Şi, întrebarea este următoarea: aş fi şi eu curios 
pentru ce sunt bonusurile acelea, pentru câţi oameni şi pentru ce anume, ce indicatori de 
performanţă au atins respectivii şi ce cheltuieli sunt diminuate aici?  

D-na Director Economic Grădinaru: 
Nu sunt bonusuri, sunt cheltuielile sociale. Contractul colectiv de muncă prevede 

acele ajutoare la decese, la îmbolnăviri şi acea sumă a fost depăşită în cursul anului. Din 
păcate, nu putem să prevedem câţi oameni mor, părinţi, fraţi. La capitolul de bonusuri 
sunt prinse şi ajutoarele, conform contractului colectiv de muncă. Acea categorie a fost 
depăşită. Nu vorbim de bonusuri date unor salariaţi, la persoane.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Stimată doamnă, acum, că ne-aţi lămurit buştean, poate vă şi prezentaţi, să ştim cu 

cine am discutat.  
D-na Director Economic Grădinaru: 
Director economic Grădinaru Daniela. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să trecem la vot. Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, 
pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.179/2021. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

- 9 voturi împotrivă  (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Dragoescu Cezar,) 

- 3 abţineri (Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu) 
 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aş dori să-l întreb pe dl. Director referitor la refacerea acoperişului din Piaţa 

Centrală. În raport este specificat faptul că se poate realiza cu resurse proprii. Aveţi un 
orizont de timp în care veţi finaliza refacerea acestui acoperiş? Pentru că ştim astă vară 
ce s-a întâmplat când au fost acele ploi torenţiale şi a fost inundată Piaţa centrală. 
Mulţumesc! 

Dl. Director Mărăcine: 
Bună ziua! Referitor la refacerea acoperişului în Piaţa centrală, după cum bine aţi 

văzut în raport, obiectivul acesta de investiţii fusese trecut pe lista de investiţii, dar dat 
fiind faptul că a trebuit să mărim suma pentru piaţa Ciupercă, am ales să refacem 
acoperişul în regie proprie la Piaţa centrală. Ca şi orizont de timp, în aproximativ două 
săptămâni cred că o să începem lucrările, deoarece în momentul de faţă colegii mei 
lucrează la acoperişul de la hala de preambalat. În Piaţa Centrală s-a întâmplat în vară ce 
s-a întâmplat la acele ploi torenţiale, cum, de altfel, s-a îtâmplat peste tot în oraş, dar a 
fost o greşeală de proiectare a acoperişului, dat fiind faptul că respectivele guri de 
scurgere aveau un diamentru de 50 mm. Vă daţi seama că la ploile torenţiale care au fost, 
a fost imposibil ca toate jghiaburile de preluare a apei de pe acoperiş să preia întreaga 
cantitate de apă.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Un termen de finalizare puteţi estima? 
Dl. Director Mărăcine: 
Două-trei săptămâni de la începerea lucrărilor. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Fix asta voriam să întreb şi eu. A rezolvat colegul meu, Teo. Vreau să menţionez 

că vom vota în favoarea acestui proiect, deoarece consilierii PNL îşi doresc ca atât clienţii 
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cât şi comercianţii din pieţe să beneficieze de cele mai bune condiţii posibile, dat fiind că 
se suplimentează acea sumă pentru modernizarea Pieţei Ciupercă. Şi noi ne dorim să 
avem o piaţă modernă în zona aceea. 

Dl. Preşedinte: 
          Vă rog să votaţi. 
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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2021- 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă cuantumul şi numărul de burse acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Craiov, în semestrul I al anului şcolar 2021- 
2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vreau să aduc la cunoştinţa tuturor colegilor poziţia mea, dublată, într-adevăr şi de 

calitatea de reprezentant  în consiliul de administraţie de la Filarmonică. Am avut destul 
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de multe discuţii ieri, în comisia juridică, însă este bine să fie cunoscute şi de către colegii 
consilieri, şi de către public. 

Problema Filarmonicii  devine din ce în ce mai gravă. Am încercat să atrag atenţia 
asupra acestui subiect pentru că, din punctul meu de vedere, este începutul sfârşitului 
acestei instituţii puternice, în măsura în cale lăsăm lucrurile în acest fel. Inclusiv ieri am 
fost informat şi am primit din partea sindicatului, fostului sindicat, pentru că trebuie spus, 
toate cele trei sindicate, practic, la acest moment nu mai există, de situaţia de acolo. Ni se 
propune astăzi să modificăm organigrama, în sensul tranformării unor posturi în 15 
posturi de debutant. Din punctul meu de vedere, este o retrogradare, o scădere a nivelului 
exigenţei fără margini a acestei instituţii. Gândiţi-vă că am ajuns în acest an ca să nu mai 
fim invitaţi la festivalul „George Enescu”. De fiecare dată, Filarmonica Oltenia era 
invitată. Anul acesta a fost invitată Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, chestiune pe care 
n-o consider întâmplătoare. Probabil că la Bucureşti deja se cunoaşte situaţia conflictuală. 
Este nu conflictuală, este aproape greu de imaginat că sunt 64 de procese pe rolul 
instanţelor din Craiova, rolul Tribunalului Dolj, procese pornite de salariaţi. Înţeleg, când 
ai unul-două, sunt probleme, dar când ai 64, deja este o chestiune foarte gravă. Mai mult, 
mi s-a adus la cunoştinţă că unui număr de 6 salariaţi le-a încetat contractul individual de 
muncă,  4 din ei erau cu concurs, deci foarte grav acest lucru şi atunci ce a făcut 
conducerea? A angajat imediat alte persoane, fără concurs, şi cei patru sunt membri ai 
sindicatului. Deci, în loc să se încerce în interior o protecţie, aşa cum o prevede legea, 
prin intermediul sindicatelor, dimpotrivă. Nu contează cum vedem noi lucrurile, să 
spunem, dar în interior clar că mocneşte un conflict. De aceea, mi-am şi permis ieri să 
sugerez şi o să fac o propunere să încercăm ca această instituţie să fie transformată şi 
recunoscută în baza OG 21/2007 în instituţie de interes naţional. Încă se mai poate. Este 
doar voinţa d-nei primar şi a executivului şi a consiliului local, evident, dacă vrem, într-
adevăr, să îndreptăm lucrurile. Suntem nu în ceasul al doisprezecelea, cred că al 
treisprezecelea, însă se mai poate face ceva, în sensul de a depresuriza. Aceasta era ideea 
principală, pentru că bugetul,  aşa cum s-a precizat, are destul de multe sincope, cheltuieli 
neprevăzute, cum a fost şi în pandemie, ar fi, să zicem, o soluţie bună, şi din punct de 
vedere financiar, pentru că, automat, ar fi finanţat de Bucureşti, dar şi din perspectiva 
organizatorică, adică anume problema aceasta internă şi situaţia, este de 2-3 ani de zile, 
dar acum, repet, a ajuns la un nivel greu de imaginat, în condiţiile în care, şi am atras 
atenţia şi în şedinţa anterioară, patru luni de zile nici măcar nu s-a întrunit consiliul de 
administraţie. Eu nu ştiu ce s-a făcut pe acolo în aceast perioadă, de aceea cred că ar trebui 
făcută o comisie la nivelul Consiliului Local, care să verifice, deci nu este suficient să fiu 
eu membru în consiliul de administraţie, pentru că oricum, totul se votează şi se aprobă. 
Cred eu că ar trebui făcută o comisie sau d-na Primar să pună pe cineva să verifice, din 
aparatul executiv, să aibă o radiografie exactă şi a problemelor acestora interne, repet, 
procese, cheltuieli, angajări, daţi oameni afară, 64 de procese, oameni care sunt în sindicat 
daţi afară. Adică sunt nişte chestiuni care se vor întoarce împotriva noastră. Ce se va 
întâmpla în momentul când se vor câştiga aceste procese? Simplu. Va plăti bugetul 
consiliului local, în speţă cetăţenii. Şi, repet, deja la nivel de imagine, a suferit foarte mult 
şi probabil că şi dvs., d-na Primar, aveţi astfel de informaţii şi pe alte canale, aşa încât 
propunerea mea este de respingere, cel puţin a acestei modificări, instituirea unei comisii 
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sau dvs., din perspectiva executivului, să faceţi verificările de rigoare, să ni se prezinte un 
raport la şedinţa următoare cu privire la această situaţie, şi aceasta era una din interpelările 
mele. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pe fond, aş mai fi avut şi eu de adăugat o singură chestiune. Asta ţine mai mult de 

bun simţ şi de respect pentru cetăţenii municipiului Craiova. Eu, de un an de zile, de când 
sunt în Consiliul Local, nu l-am văzut pe dl. Zamfir  niciodată, să vină să îşi susţină vreo 
rectificare sau vreo schimbare în organigramă. Eu nu înţeleg de ce se ascund aceşti 
oameni, având în vedere că ar trebui să răspundă în faţa cetăţenilor, în primul rând. Deci, 
dl. Zamfir este invizibil.  

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Eu cred că pentru redresarea Filarmonicii, cel mai rapid ar fi să se schimbe 

managementul acolo. Până la înscrierea în registrul de interes naţional, schimbăm 
managementul şi venim cu altă politică de dezvoltare, părerea mea.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi să vă şi răspund în timp ce votaţi dvs. Managementul nu putem 

să-l schimbăm cât timp este în interiorul unui mandat pe patru ani de zile. Dacă îl 
schimbăm, o să ne trezim cu proces şi probabil, mai mult ca sigur, o să câştige. Ştim şi 
noi care este situaţia de acolo. Voi face demersuri, dl. Săuleanu, ca să o transformăm în 
instituţie de interes naţional, dar nu cred că vom avea niciun fel de şansă. Ca să fie 
instituţie de interes naţional, trebuie să fii în primele patru din ţară, ceea ce, din păcate, 
începe să nu mai fie cazul la Craiova. Dar vom face aceste demersuri şi sigur că nu se 
poate îmbunătăţi activitatea, în condiţiile în care se renunţă la profesionişti, ca să fie 
debutanţi, aşa cum se propune acum de către consiliul de administraţie, cum a votat la 
Filarmonică. Dar este un subiect deschis pe care o să-l mai abordăm, sunt convinsă, şi în 
alte şedinţe. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 
Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu: 

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

- 4 abţineri (Marinescu Radu, Ungureanu Adriana, Borţoi Manuel, Diaconu Dan) 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate 
juridică din municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
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Faceţi propuneri. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Eu îl propun pe dl. Prorector Sorin Dinescu. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Proiectul are în vedere modificarea numărului membrilor consiliului de 

administraţie ca efect al comunicării de către Inspectoratul Şcolar  faţă de specificul 
activităţii. Iar Grădiniţa Beatrice este apărută nouă în Nomenclatorul de instituţii de 
învăţământ din Craiova. Deci avem o propunere pentru Colegiul Gheorghe Chiţu, dl. 
Dinescu. Pentru grădiniţă? 

Dl. Consilier Diaconu Răzvan: 
Implică vot secret? 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Nu că suntem pe completare consiliu de administraţie pe reglementarea anterioară. 

Adică desemnare. Puteţi folosi algoritm, puteţi folosi ce doriţi dvs.  
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Dacă nu sunt alte soluţii, mă ofer eu la grădiniţă. 
Dl. Preşedinte: 
Supunem la vot proiectul cu aceste propuneri 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de administrație al Colegiului Economic 
„Gheorghe Chițu” Craiova, de la 2 persoane, la 3 persoane; 
(2)  Se aprobă desemnarea dlui. Dinescu Sorin Nicolae, consilier local, în 
Consiliul de administrație al Colegiului  Economic „Gheorghe Chițu” Craiova. 

Art.2.  Se aprobă desemnarea dlui.Săuleanu Lucian Bernd, consilier local, în Consiliul de 
administrație al Grădiniței cu Program Prelungit „Beatris”. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.351/2020. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj, Dinescu Sorin Nicolae şi Săuleanu Lucian Bernd 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 aprobarea schimbului de locuinţe sociale aflate în 
proprietatea și administrarea municipiului Craiova între Badea Luminita, 
titulara contractului de închiriere nr.121329/26.08.2008 şi Bengin Narcis 
Florin, titularul contractului de închiriere nr.99207/09.06.2021 
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 schimbul de locuinţe sociale, între Badea Luminita, titulara contractului 

de închiriere nr.121329/26.08.2008, având ca obiect locuinţa socială situată în 
municipiul Craiova, str. Potelu, nr.184, bl. R 20, sc.1, ap.5 şi Bengin Narcis 
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Florin, titularul contractului de închiriere nr.99207/09.06.2021, având ca obiect 
locuinţa socială situată în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.30 A, bl. B 
05, sc.1, ap.9. 

Art.2. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari prin excluderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, Str. Potelu, nr.184, bl. R 20, sc.1, ap.5 şi includerea locuinţei  
situată în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.30A, bl.B05, sc.1, ap.9. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale de 
modificare a contractelor de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale prevăzute 
la  art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ și Control Asociaţii de 
Proprietari,  Badea Luminita și Bengin Narcis Florin vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 

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

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

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină imposibilitatea 
exercitării activităţii de administrare a condominiilor. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru 
persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

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

21. 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: 
- 20 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 
Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana) 
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- 7 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 
 

 
22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 

oneros, în favoarea S.C. TUDANY IMPEX S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Nanterre, nr.90 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea             

S.C. TUDANY IMPEX S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 87 mp., care face 
parte din terenul în suprafaţă de 2602,84 (din care 155,83 mp. in indiviziune), 
situat în municipiul Craiova, str.Nanterre, nr.90, care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. TUDANY IMPEX S.R.L. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de 
la aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei terenului, pe ultimii trei 
ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an. 

Art.5. Nerespectarea prevederii art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea 
contractului de superficie. 

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

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

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

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului 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 prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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

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

Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, 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, Teodorescu 
Nicu, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 

- 1 abţinere (Stoian Daniel).  
 
 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorilor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza 
municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Întrebarea este dacă avem un număr al vehiculelor care s-au ridicat până acum şi 

senzaţia este că în ultima perioadă s-a cam încetinit această operaţiune şi voiam să întreb 
dacă există un motiv anume. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu s-a oprit. Când avem solicitări de la cetăţeni, merge imediat Poliţia Locală şi le 

ridică.  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Numărul vi-l putem comunica de la Poliţia Locală. Nu putem să vi-l spunem acum. 

Dacă ne întrebaţi în comisii... 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Putem să vă trimitem scris răspunsul cu numărul de vehicule ridicate. Îl cerem la 

Poliţia Locală. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi. 

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorilor 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 21 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, 

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

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la  licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova,  pentru punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor 
electrice 
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 scoaterea la  licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 

ani, a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 
punerea în funcțiune a unor stații de alimentare a automobilelor electrice. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire  
privind  închirierea prin licitaţie publică a terenurilor identificate la art.1, conform 
anexelor nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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 modificarea contractului de concesiune 
nr.38464/23.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Șilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Șilcă Rodica 
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.38464/23.05.2006,  având ca 

obiect exploatarea spațiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 27,80 
mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Olteț, nr.5, 
prin cesiunea acestuia către Dr.Monica Danilescu S.R.L., reprezentată legal prin 
Danilescu Claudia-Monica, medic specialist de familie, în calitate de 
administrator. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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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, Dr.Monica Danilescu S.R.L. 
și Cabinet Medical Individual Dr. Șilcă Rodica vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației,prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., 
a amplasamentului situat în municipiul Craiova, str.Artileriei, nr.13, jud.Dolj 
(fost str.Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier Veteranilor), în vederea 
construirii unei creşe 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
În numele locuitorilor de pe str. Veteranilor, vă mulţumesc pentru că li s-a ascultat 

în sfârşit, rugămintea de a se face o creşă acolo. Doar atât am vrut să vă spun şi mulţumesc 
frumos! 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, prin Compania Naţională de investiţii ,,CNIˮ -S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren, în  suprafaţă de 6840 mp, 
cu numărul cadastral 247444), situat în intravilanul municipiului Craiova, 
str.Artileriei, nr.13, jud.Dolj (fost str.Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier 
Veteranilor),  aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
liber de orice sarcini, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea şi pe perioada realizării,  de către ,,CNIˮ – SA a obiectivului 
de investiţii „ Construire creşă mare”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor  în vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către municipiul Craiova,  a cheltuielilor pentru  
racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, 
etc.). 

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 
întreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei și  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-
S.A. 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. 
 
 

28. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-
S.A., a amplasamentului situat în municipiul Craiova, cartier Romanescu, 
str.Potelu, T27, P1, jud.Dolj, în vederea construirii unei creşe 
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 predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, prin Compania Naţională de investiţii ,,CNIˮ -S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren în  suprafaţă masurata de 
9112 mp, ce face parte din suprafaţa totală de teren de 24000 mp, cu numărul 
cadastral (13005-13006)/2/3), situat în intravilanul municipiului Craiova, Cartier 
Romanescu, str. Potelu, T27, P1, jud. Dolj,  aflat în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, liber de orice sarcini, identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea şi pe perioada realizării,  de către 
,,CNIˮ – SA a obiectivului de investiţii „ Construire creşă mare”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor  în vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către municipiul Craiova,  a cheltuielilor pentru  
racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, 
etc.). 

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 
întreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei și  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova şi Statul Român 
reprezentat de Administrator-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj (O.C.P.I. Dolj) 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
    Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994, încheiat 
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între Municipiul Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj), ce are ca obiect terenul aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 220 mp., situat în str. 
Nicolaescu Plopşor, nr.4, după cum urmează: 

a) art.8 din contract se modifică şi va avea următorul conţinut: 
     „Concesiunea poate înceta la expirarea termenului, prin retragere şi denunţare 
unilaterală de către concedent, în condiţiile stabilite prin Anexa 3 la contract.”; 
b) art.6 din Anexa 3 la contract se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul 
naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent a 
contractului. Concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral 
contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat 
această măsură.” 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de           
modificare a contractului de concesiune nr.43/01.04.1994. 

    Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

30. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Recunoștinței, nr.14 bis 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației 

titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Recunoștinței, nr.14 bis, având nr.cadastral 244744, în suprafață de 232 mp, în 
cuantum de 13.739,31 lei/an, echivalent a 2.790,73 euro/an, respectiv valoarea 
dreptului de superficie de 1.144,94 lei/lună, echivalent a 232,56 euro/lună, 
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, Direcţia Patrimoniu și Golumbeanu Constanţa vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, 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 
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Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 

- 1 abţinere (Vasilcoiu Mădălin) 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren situat în str.1 Decembrie 1918, nr.13C 
Dl. Consilier Local Vasile: 
De la punctul  31 la punctul 37, consilierii PNL se vor abţine. Aşa cum am spus, 

suntem pentru achiziţia terenurilor care au fost retrocedate  între blocuri, printre blocuri, 
pe bulevarde.  Este un lucru benefic pentru municipiu, ne creşte  valoarea patrimoniului, 
însă nu înţelegem cum sunt selectate aceste terenuri. La ultima şedinţă ni s-a spus că sunt 
doar patru cereri, acum apar şase şi în continuare avem sesizări că există terenuri ale 
cetăţenilor care au fost chiar asfaltate, care sunt folosite ca parcări sau ca alei. Dacă vreţi 
să facem un lucru să-i stea, trebuie să analizăm, să inventariem toate aceste terenuri şi să 
le achiziţionăm în funcţie de importanţa şi de măsura în care ne permite bugetul. Altfel 
nu înţelegem cum se achiziţionează  aceste terenuri de către Primăria Craiova. 
Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşa cum v-am informat în şedinţa de data trecută, sunt cele şase terenuri despre 

care v-am spus. Chiar şapte, având în vedere că cel de pe Mirceşti este împărţit în două, 
dar este vorba practic de aceeaşi zonă. Deci, v-am spus de şase, nu v-am spus de patru. 
V-am precizat şi la fiecare în parte despre ce este vorba şi reiau ca să nu fie niciun fel de 
dubii. 

Avem un teren pe str. 1 Decembrie, care este exact lângă un bloc de 10 etaje. În 
prezent, acolo este ghena de gunoi. A solicitat autorizaţie de construcţie de bloc, tot de 
zece etaje, ceea ce este imposibil. Sigur că nu o să-i aprobăm, dar sigur că dacă îl 
împrejmuieşte, pur şi simplu este afectată şi calea de acces a locuitorilor, şi ghena de 
gunoi şi parte din parcare. 

Pe Calea Severinului, la fel, este vorba de terenul de la Schmit despre care, iarăşi 
am discutat, inclusiv în comisii. Triunghiul acela care este între cele două străzi care 
coboară de pe Amaradia, unde iarăşi s-a solicitat bloc, exact în spatele staţiei de autobuz. 
În prezent, ne spunea dl. Drăgoescu, ieri în şedinţă, că au apărut aurolacii pe terenul 
respectiv. Nefiind al municipalităţii, nu putem nici să îl transaformăm în părculeţ, nici să 
facem curăţenie acolo. 

Terenurile de pe Mirceşti. Este vorba despre un teren destul de mare care afectează 
toată parcarea locuitorilor şi toate căile de acces la blocuri. Deci, practic, dacă acest teren 
şi-l împrejmuieşte, atât, nu trebuie să construiască nimic,  locuitorii din patru blocuri din 
zonă nu vor mai avea acces la propriile locuinţe.  

Un teren de pe bvd. Dacia pe care l-am identificat în zonă, la solicitarea locuitorilor 
de acolo de a se amenaja o parcare şi un părculeţ. El a avut destinaţie de părculeţ, foarte 
mulţi ani de zile. Ne-au solicitat să-l întreţinem. Le-am explicat că nu mai este terenul 
nostru, de câţiva ani de zile. Sunt şi nişte băncuţe rupte. În fine, este foarte urâtă zona 
cum arată acolo. S-au solicitat deja cereri pentru construcţia a patru blocuri în zona 
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respectivă, în condiţiile în care putem să amenajăm acolo parcare şi spaţii verzi. Dacă 
vom da autorizaţie de blocuri, toată zona respectivă rămâne fără locuri de parcare.  

Mai avem un teren în Brâncoveanu, în spate la grădiniţă şi terenul de pe A.I.Cuza 
din spate de la Patria, unde este un teren al unui proprietar. Lângă el, avem şi noi un teren 
destul de mare de 500 mp. Acolo a avut destinaţie de parcare şi de spaţiu verde. La fel, 
ne gândim acolo să dezvoltăm un proiect chiar de parcare supraterană, fiind cam singurul 
din zonă care se pretează pentru aşa ceva. 

În ceea ce priveşte solicitările, să ştiţi că sunt multe, într-adevăr, care vin la 
primărie, cu terenuri care nu ne interesează , pe care nu putem să amenajăm nimic, locuri 
de parcare , sau locuri de joacă sau altceva care interesează municipalitatea, nici nu le 
luăm în calcul să vi le punem pe ordinea de zi.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Confirm şi eu că s-au discutat aceste propuneri şi în şedinţa anterioară. Una chiar 

am făcut-o eu, cea legată de acel triunghi de pe str. Adolf  Waiman, am făcut-o chiar eu 
solicitarea în urmă cu vreo cred că şase luni, auzind situaţia respectivă. Într-adevăr, dl. 
Vasile ridică o problemă de gestionare a informaţiei, însă eu cred că orice craiovean, nu 
oricine îşi doreşte sau cunoaşte, pentru că iată, se transmit aceste informaţii, poate să facă 
astfel de solicitări. Dânsul cred că ridică o problemă de transparenţă ca nu cumva să nu 
fie o conivenţă, cine vrea să înstrăineze, să identifice aceasta ca fiind o cale facilă, deşi în 
concret discutând, toate sunt nişte bucăţele de terenuri, sau frânturi, sau, mă rog, unde nu 
se poate construi. Poate n-ar fi lipsit de sens la un moment dat, ori instituită o procedură 
foarte simplă, adică în sensul că atunci când se fac astfel de solicitări, ca să nu mai existe 
o bănuială, fiindcă cam asta sugerează dl. Vasile, eventual cererile respective să fie 
transmise către consilieri, sau a doua ipoteză care, până la urmă ţine de consilieri. Este 
adevărat că noi n-am putut să facem audienţe, urmare a pandemiei. Nimeni nu ne 
împiedică pe noi să aducem la cunoştinţa publicului că ori de câte ori există un astfel de 
teren cu inconveninete, dar, repet, sunt situaţii speciale acestea, că probabil vânzători ar 
fi mulţi. Deci eu cred că este o soluţie bună pentru a mări patrimoniul municipiului 
Craiova, mai ales în aceste situaţii, multe din ele, cum este şi cazul acesta, pe care şi dvs. 
de mult timp, în acel triunghi, Amaradia cu Nicolae Titulescu, să se construiască un bloc 
chiar în spatele respectivei  staţii. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Sunt total de acord cu dvs. O să punem pe site solicitările cetăţenilor, dacă există 

şi o să vi le aducem la cunoştinţă. În ceea ce mă priveşte, ca să fie foarte clar, nu cunosc 
personal nici unul dintre proprietarii acestor terenuri. Absolut nici unul. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu este vorba de asta. Am înţeles necesitatea achiziţionării, însă, repet, aveţi şi alte 

cereri. Sunt proprietari care au asfaltat terenul, care este folosit ca parcare sau ca alee de 
acces, şi dvs. ne spuneţi că nu prezintă importanţă. Vă rog să ne puneţi la dispoziţie. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu ştiu la ce teren faceţi referire, dl. Vasile. Spuneţi-ne clar, ca să căutăm dacă 

există vreo cerere.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Cetăţenii ne trimit şi nouă. Există, din câte ştiu eu, o parcare chiar pe Severinului. 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Spuneţi-ne şi nouă care este terenul respectiv, ca să vedem dacă l-a omis cineva 

sau nu. Din cunoştinţele mele, nu mai există alte solicitări. Cel puţin din ultimul an de 
când sunt eu primar. 

Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Bine este să existe transparenţă. Dl. Vasile să ne spună dacă ştie ceva. Important 

este să reflecteze utilitate publică, că despre asta discutăm aici.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Spuneţi-ne care este terenul, ca să ştim ce căutaţi. Bineînţeles să fie de utilitate 

publică, că aşa toată lumea vrea să vândă la primărie. Asta nu înseamnă că ne şi 
interesează toate. Ne interesează doar acele terenuri pe care putem să dezvoltăm vreo 
investiţie sau care blochează căile de acces ale altor locuitori către propriile locuinţe.  

Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Este bine să fie transparenţă, să cunoaştem toate situaţiile. Dacă cineva are ceva de 

spus, să spună acum, fără probleme.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Mi-a trimis un cetăţean, numărul de înregistrare de la dvs. Aşa cum au trimis 

cetăţenii aceştia, sunt convins că sunt mai mulţi. Este vorba de un teren care este asfaltat, 
este cale de acces, este în spate la Sweet Escape pe Severinului. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu n-am cunoştinţă, dar o să căutăm să vedem dacă există vreo asemenea solicitare. 

Dacă există, înseamnă că este venită de mai mult de un an de zile.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Este din 06.03.2019. Ca să ne înţelegem foarte clar, intenţia noastră este de a 

identifica toate aceste terenuri dvs., de a le achiziţiona având anumite priorităţi. Altfel... 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vom verifica. Vă asigur că le trec doar pe cele care sunt priorităţi. Altfel nu ne 

transformăm noi în agent imobiliar să cumpărăm terenurile cetăţenilor care nu au ce să 
facă cu ele.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Noi suntem de acord, în principiu, cu achiziţia terenurilor pentru utilitate publică, 

parcare, loc de joacă sau spaţiu verde, însă aş avea şi eu o solicitare, poate chiar ca 
amendament în cadrul acestui punct, dacă nu, o recomandare, dar eu chiar aş vrea să fie 
cumva cu caracter obligatoriu. Ulterior, se va trece la raportul de evaluare pentru aceste 
terenuri. Odată cu raportul sau în cadrul raportului, eu aş vrea să vedem pentru fiecare 
teren în parte pe care dorim să-l achiziţionăm, şi istoricul. Primăria să ne pună la dispoziţie 
istoricul autorizaţiilor de construire pe respectivul imobil. Adică dacă au primit 
autorizaţie sau dacă le-a fost respinsă şi de ce le-a fost respinsă. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Am înţeles. Dacă există solicitări  de autorizaţie de construcţie. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Astea ar trebui puse şi la dispoziţia evaluatorului. De ce mă gândesc la toate astea? 

Pentru că evaluatorul ar trebui să aibă toate informaţiile atunci când va evalua terenul 
respectiv. Nu ştiu, prindem ca amendament sau ca o recomandare, dar să fie în cadrul 
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raportului de evaluare sau lângă raport, nu contează unde, dar să avem informaţia asta la 
dispoziţie. Că poate constatăm că unul dintre terenuri  a avut de-a lungului timpului să 
construiască zece cereri de autorizaţie  şi pe diferite motive, ele au fost respinse, şi atunci 
nu mai poţi să-i dai terenului respectiv preţul pieţei, îi dai un preţ mai mic, evident, pentru 
că nu este construibil. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este corectă observaţia dvs.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Dacă îmi permiteţi, o scurtă intervenţie. Nu are chiar legătură cu punctul de pe 

ordinea de zi, doar că se apropie puţin de situaţie şi sunt foarte mulţi cetăţeni care sunt 
îngrijoraţi de terenul de la Piaţa Centrală, acela de pe Calea Bucureşti, care a fost 
împrejmuit. Am înţeles în comisie ce se întâmplă cu el, dar cred că ar fi util să spunem în 
şedinţă publică, ca să se ducă puţin îngrijorarea cu acea suprafaţă pentru că oamenii sunt 
puţin îngrijoraţi că vor pierde spaţiul verde de acolo. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
N-o să piardă spaţiul verde. Acolo a fost acum foarte mulţi ani, o fântână arteziană 

şi este prinsă zona în proiectul de reabilitare pentru Calea Bucureşti. Deci nu va dispărea 
zona aceea pentru spaţiu verde, nu se construieşte niciun bloc, este, în continuare, terenul 
municipalităţii  şi dezvoltăm un proiect frumos pentru cetăţeni pe el.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 

  Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 642 mp. din acte şi 646 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13C, înscris în Cartea Funciară 
nr.202189, 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: 
- 19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren situat în Calea Severinului, nr.27 (fost 21) 
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 cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-

teren, în suprafață de 125 mp. din acte şi 131 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.27 (fost 21), înscris în Cartea Funciară 
nr.241897, 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: 
- 19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren, în suprafață de 720 mp, situat în str.Mircesti, nr.3A 
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 cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-

teren, în suprafață de 720 mp, corp 1, situat în municipiul Craiova, str.Mircesti, 
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nr.3A, înscris în Cartea Funciară nr.239629, 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: 
-  19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren, în suprafață de 30 mp., situat în str.Mircesti, nr.3A 
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 cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-

teren, în suprafață de 30 mp., situat în municipiul Craiova, str.Mircesti, nr.3A, 
înscris în Cartea Funciară nr.239630, 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. 



sed ord. 28.10.2021                                                        49                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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 : 
- 19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 

35. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren situat în Bdul.Dacia, nr.80B 
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 cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-

teren, în suprafață de 400 mp. din acte şi 399 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, Bdul.Dacia, nr.80B, înscris în Cartea Funciară nr.219549, 
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 : 
- 19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 
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36. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren situat în str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A (fost 
str.Garoafei, nr.2) 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-

teren, în suprafață de 410 mp. din acte şi 411 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A (fost str.Garoafei, nr.2), 
înscris în Cartea Funciară nr.233000, 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 : 
- 19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a 
imobilului-teren situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.17A (fost 
A.I.Cuza, f.n.) 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Votul meu este pentru. Din eroare am votat abţinere. Cu motivarea că raportul este 

cel care dă esenţa valorii şi, eventual, a deciziei noastre, de a respecta un preţ real şi de a 
nu crea un prejudiciu Consiliului Local. 
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Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 

Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 500 mp. din acte şi 499 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.), înscris în Cartea 
Funciară nr.222042, 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 : 
- 19 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

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

 
 

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 
sectorului Educatie-Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” 
inclusiv Cresa nr.3” 
Dl. Consilier Local Sas: 
Voi vota pentru aceste proiecte, pentru că este necesară îmbunătăţirea 

infrastructurii  unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, însă nu pot să nu subliniez 
întârzierea în implementarea acestor proiecte. Datorită acestor întârzieri, vom suporta de 
la bugetul local, doar pentru aceste 5 grădiniţe, o sumă de 11,5 milioane lei, pentru că a 
trecut o perioadă extrem de mare între devizele întocmite la faza DALI şi contractele de 
finanţare şi devizele actualizate pentru faza de proiectare tehnică şi execuţie. Datorită 
acestor întârzieri, în cazul unor proiecte şi de doi ani şi jumătate, plătim foarte mulţi bani 
de la bugetul local, şi, de asemenea, trag un semnal de alarmă că ne aflăm la sfârşitul 
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anului 2021 şi cu implementarea proiectelor din programul operaţional 2014 – 2020, ne 
aflăm la un grad de absorbţie de aproximativ 20%. Ei da, d-na Primar, 20%. Există riscul 
ca aceste proiecte să fie întârziate şi mai mult, şi, dacă nu cheltuim banii, până în 2023, o 
să fim nevoiţi să îi dăm înapoi, la Uniunea Europeană. Cred că municipiul Craiova este 
unul dintre oraşele cu cel mai mic grad de absorbţie al fondurilor europene  din România, 
şi nu numai din România, inclusiv din Oltenia. Nu ştiu dacă nu cumva, Slatina se mai află 
într-o  altă situaţie, restul oraşelor, precum Râmnicu Vâlcea, precum Târgu Jiu, nu mai 
dau exemple din vestul ţării, au un grad de absorbţie al fondurilor europene, mult mai 
crescut decât municipiul Craiova. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi şi mie, la gradul de absorbţie suntem la 56%, nu la 20%. Este 

vorba de perioada care durează pentru a se face licitaţiile şi care, ştim cu toţii cât durează. 
Ca să nu mai vorbesc de faptul că sunt unele licitaţii la care nu se prezintă absolut nimeni 
şi trebuie să le reluăm. Contractele de finanţare sunt semnate în 2020, a început perioada 
de licitaţie, suntem în curs, anul viitor, eu sunt convinsă că ne apucăm de lucru. Avem 
termen până în 2023, deci nu este nicio întârziere. Pentru o grădiniţă nu este necesar să 
stai doi ani de zile să o construieşti, vă daţi seama că le vom termina înainte de 2023. 

Vă asigur că de când am devenit primar, şi eu, şi colega mea, Dana Barbu, care s-
a ocupat şi înainte de fonduri europene şi ştie cum se absorb banii europeni, suntem în 
fiecare zi pe discuţii cu fondurile europene ca să avem grad mare de absorbţie. Deci, nu 
am lăsat nimic aşa, de izbelişte, să aşteptăm să vedem ce s-o întâmpla. O să vedeţi că la 
finalul acestui ciclu financiar, vom avea toate fondurile absorbite, exact cum s-au făcut 
proiectele. Singurul care rămâne încă în discuţie şi pentru care ne chinuim să găsim o 
soluţie, este cel care a picat în Consiliul Local, în chiar prima şedinţă a Consiliului Local, 
este vorba de Casa Rusănescu pe care încercăm să o băgăm pe o nouă axă. În niciun caz 
nu ar trebui să o pierdem, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo, se întâmplă, de fapt, peste 
tot. Au crescut preţurile nemăsurat şi sunt situaţii în care s-a câştigat, au venit să semneze 
contractul şi, între timp, de luni, până miercuri, au crescut preţurile cu 30% şi nu mai vor 
să semneze contractele. Astea sunt problemele pe care le avem. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Un scurt răspuns. La interpelarea făcută în urmă cu două luni de zile, am primit un 

răspuns de la primărie în care scrie foarte clar: gradul de absorbţie al fondurilor europene 
la sfârşitul lunii august era de 17,5%  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vă referiţi la partea financiară. Dar ştiţi foarte bine că se calculează şi în funcţie de 

etape. Ori, pe etape, cu licitaţiile desfăşurate şi cu absolut tot, ajungem la 56%. Nu 
încercaţi să dezinformaţi. Cred că nu înţelegeţi despre ce vorbesc. Data trecută când am 
fost primar, Craiova a fost pe primul loc la absorbţia de fonduri europene.  

Dl. Consilier Local Sas: 
D-na Primar, nu mă întrerupeţi că nu aveaţi cum să creşteţi de la 17%, la 56%, în 

doar două luni. Eu înţeleg foarte bine.  Cred că nu ştiţi dvs. Şi, ca atare, ca să nu mai fac 
interpelare. Am rugămintea ca până la şedinţa următoare, să primesc un raport scris cu 
privire la gradul de absorbţie al fondurilor europene în municipiul Craiova. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
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Supun la vot. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 si nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2018. 

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

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

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului 
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova 
apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit ”Floare 
Albastra” inclusiv Cresa nr.3” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.6/2019, după cum urmează: 
a)  Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - 
Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră” inclusiv Cresa nr.3”, în 
cuantum de 5.809.163,48 lei (inclusiv TVA); 

b)  Art.3. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului și contributia de 2% din 
valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 2.021.239,07 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1”; 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.6/2019 rămân nemodificate. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost arobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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40. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion 
Creanga” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-
Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 si  nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018. 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.49/2020 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion 
Creanga” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.49/2020, după cum urmează: 
  Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea accesului la educație prin  
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”,  în cuantum de 6.681.278,40 lei 
(inclusiv TVA); 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.49/2020 rămân nemodificate. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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42. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit 
Curcubeul Copilariei” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-
Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 si  nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.206/2019 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit 
Curcubeul Copilariei” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.206/2019, după cum urmează: 
  a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea accesului la educație prin  
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”, în cuantum de 
7.040.946,09 lei (inclusiv TVA)”. 

b) Art.4. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe 
durata implementării optime a proiectului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, 
se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.206/2019 rămân nemodificate. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta 
cu Povesti” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-
Grădinița cu program prelungit Casuta cu Povesti”, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 si  nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018. 

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

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

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.204/2019 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit 
Casuta cu Povesti” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.204/2019, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creşterea accesului la educație prin  
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti”,  în cuantum de 11.660.806,02 
lei (inclusiv TVA)”. 
b) Art.4. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„ Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe 
durata implementării optime a proiectului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, 
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se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.” 
Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  

nr.204/2019 rămân nemodificate. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

46. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico-economici si pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit 
Phoenix” 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-
Grădinița cu program prelungit Phoenix”, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 si  nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.539/2018. 

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

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

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.50/2020 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit 
Phoenix” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.50/2020, după cum urmează: 
  Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creşterea accesului la educație prin  
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
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Grădiniţa cu program prelungit Phoenix”,  în cuantum de 6.699.404,54 lei 
(inclusiv TVA)”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.50/2020 rămân nemodificate. 

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

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire 
existentă în vederea amenajării de cabinet medicale, extindere parter, 
amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare 
cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, împrejmuire, 
utilități” pentru imobilul amplasat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova) 
- scenariul 2 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter 

parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de cabinet medicale, 

extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare acces, 

desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, 

împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova) - 
scenariul 2, astfel: 

              Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                    5.416.618 lei 
                     Din care C+M (inclusiv TVA)                                         4.126.949 lei 
                     Durata de realizare a investiției - 6 luni, din care: faze premergătoare 

execuției (proiectare) = 1,5 luni, iar execuția și fazele adiacente = 4,5 luni, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

- 1 abţinere (Vasile Marian). 
 
 

49. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața 
Ciupercă” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă”, astfel: 
              Valoarea totală (inclusiv TVA)                                        780.352,94 lei 
                     Din care: construcţii montaj (C+M) inclusiv TVA         648.838,42 lei 
                     Durata de realizare a investiției - 12 luni, din care: faze premergătoare 

execuției (proiectare faza S.F.+faza D.T.P.T.+ faza D.E.) = 6 luni, iar execuția și 
fazele adiacente = 6 luni,  

            conform  anexelor nr.1 si 2 care fac 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., 
actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii prevăzut la art.1.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.385/2020. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Pîrvu Nelu şi Direcţia Investiții, Achiziții și 
Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

50. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii  
           „ Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, astfel: 
               Valoarea  totală (inclusiv TVA)     6.190.150,08 lei 

 din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 5.485.345,80 lei, 
            conform  anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.530/2019. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier 
Electroputere” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)     6.190.150,08 lei 

  din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 5.485.345,80 lei 
             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

52. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Calea 
Brezei” 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Aţi primit o notă rectificativă cu privire la rapoarte, care nu afectează proiectul, 

dacă aţi văzut în partea finală, toate sunt în programul Anghel Saligny. Au în vedere 
modalitatea de întocmire a cererii, care este una din anexe. 

Dl. Consilier Local Corâţu:   
          Aş dori să întreb şi eu ceva, dacă se poate. Ştim şi suntem de acord cu toţii că 
modernizarea străzilor este prioritară, mai ales acolo unde, de ani de zile, se circulă prin 
gropi şi noroi, însă aş dori să aflăm dacă sunt toate utilităţile trase, să nu mai întâmpinăm 
situaţii în care se asfaltează, iar apoi se sparg străzile pentru diverse. Lucrul acesta ar 
însemna risipă de bani şi disconfort pentru locuitorii din zonă şi de asta vă întreb. 
        D-na Director Nuţă: 
        Toate străzile care au fost prinse pe programul Anghel Saligny, parte din ele au toate 
utilităţile, iar pe parcurs Compania de Apă cu canalizarea va rezolva problemele. Noi 
trebuie să prezentăm contractul Companiei, în caz că nu au terminat lucrările.  
        D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
        Să ştiţi că se sparg şi străzi care au toate utilităţile pe ele, că îşi mai construieşte 
cineva o casă şi vrea să se branşeze, automat trebuie să spargă strada. 
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        Dl. Consilier Local Corâţu: 
        Da, aşa este, dar mi-ar plăcea să fim cât mai puţin invazivi, că ştiţi. 
        D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
        Exact aşa facem, dl. Corâţu. 
        Dl. Consilier Local Sas: 
       Deci cu excepţia avariilor, aceste străzi nu vor mai fi sparte, corect? 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Nu numai cu excepţia avariilor. Am spus foarte clar, dacă cineva îşi construieşte o 
casă şi solicită să se branşeze, noi suntem obligaţi să îi dăm autorizaţie de spargere, că nu 
putem să lăsăm omul după ce şi-a construit casa, să nu-şi tragă canalizare sau gaze.  
       Dl. Consilier Local Sas: 
       Dar trebuie şi reperate cum trebuie, după aceea. N-are rost să mai aduc în discuţie str. 
Gîrleşti că acolo este distrusă complet, după doi ani. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Absolut. 
       D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
       În Gîrleşti se construieşte masiv. 
       Dl. Preşedinte: 
       Vă rog să votaţi! 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Calea Brezei”, astfel: 
              Valoarea  totală (inclusiv TVA)               5.315.433,51 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 4.894.922,37 lei 
Durata de execuție a investiției               12 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.232/2011. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

53. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Alunului”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                885.151,31 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 766.150,61 lei 
  Durata de execuție a investiției               3 luni, 
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            conform  anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.403/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”  
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Alunului”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               885.151,31 lei 

            din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 766.150,61 lei, 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. 
Căpșunilor” 
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 cererea de finanţare şi devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii “Modernizare strada Căpșunilor”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)              603.636,89 lei 

         din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)       527.699,88 lei, 

                     conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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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56. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Cocorului” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Cocorului”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)               1.209.858,91 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 1.085.380,22 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Corabia” 
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 cererea de finantare şi devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii “Modernizare strada Corabia”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               451.376,57 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 386.818,44 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Postăvarul” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii “Modernizare strada Postăvarul”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)               336.251,33 lei 

  din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 285.395,59 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Stejarului” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Stejarului”, astfel: 
           Valoarea  totală (inclusiv TVA)               1.691.648,84 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 1.520.184,40 lei, 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brașov” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Brasov”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)               307.202,02 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 274.132,24 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

 
 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Arad”  
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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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Arad”, astfel: 
               Valoarea  totală (inclusiv TVA)               839.628,23 lei 

  din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 751.376,67 lei 
             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

 
 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Muntenia” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Muntenia”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)               1.842.325,68 lei 

  din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 1.735.663,52 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alba Iulia” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Alba Iulia”, astfel: 
           Valoarea  totală (inclusiv TVA)               317.571,05 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 268.731,76 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Botoșani” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Botosani”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)               493.660,26 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 424.076,08 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Zalău” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Zalau”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               615.673,91 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 531.595,26 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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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66. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Constanța” 

     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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 
investitii “Modernizare strada Constanta”, astfel: 

            Valoarea  totală (inclusiv TVA)                         599.083,67 lei 

 din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 517.041,67 lei, 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. 
Pescărușului” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Pescarusului”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               1.333.946,97 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 1.164.304,33 lei, 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 1 
Maria Rosetti”  
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Aleea 1 Maria Rosetti”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)                909.168,07 lei 

  din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 790.147,51 lei 
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             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 
Dunării” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Aleea Dunarii”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               406.926,52 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 347.661,03 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tisa” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Tisa”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               598.553,38 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 516.489,30 lei 

            conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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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71. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tulcea” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Tulcea”, astfel: 
               Valoarea  totală (inclusiv TVA)                348.701,64 lei 

  din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 296.365,54 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alexandru 
cel Bun” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 
investitii “Modernizare strada Alexandru cel Bun”, astfel: 

             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               2.292.633,39 lei 

 din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 2.101.736,11 lei, 

      conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brăila” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Braila”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                5.492.114,76 lei 
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    din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 4.672.205,48 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dimitrie 
Bolintineanu” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Dimitrie Bolintineanu”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)               1.223.355,92 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 1.092.800,23 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ecaterina 
Teodoroiu” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Ecaterina Teodoroiu”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)               2.514.705,91 lei 

             din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)       2.334.289,62 lei 

conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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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76. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Macului” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Macului”, astfel: 
             Valoarea  totală (inclusiv TVA)               1.030.729,90 lei 

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)    932.066,86 lei, 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Nectarului”  
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Nectarului”, astfel: 
               Valoarea  totală (inclusiv TVA)                1.076.871,10 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)     860.997,88 lei, 

            conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Paulina 
Vârvoreanu” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Paulina Vorvoreanu”, astfel: 
               Valoarea  totală (inclusiv TVA)               625.321,42 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 561.679,01 lei 
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            conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Călmățui” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Călmățui”, astfel: 
               Valoarea  totală (inclusiv TVA)     864.940,78 lei 

  Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 778.351,51 lei 

            conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. 
Dorobanților” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Dorobanților”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)     3.142.627,12 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 2.602.944,08 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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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81. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Lăstăriș” 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Lăstărișului”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)     480.379,51 lei 

 Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 438.279,13 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Salciei”  
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Salciei”, astfel: 
            Valoarea  totală (inclusiv TVA)              397.777,20 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 339.954,27 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

83. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului, să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021 
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 Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea 

Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data 
de 15.11.2021, ora 10.00, următoarea ordinea de zi: 
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a) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație 
al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță 
corporativă a întreprinderilor publice reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011; 
b) Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție - componenta inițială; 
c) Avizarea scrisorii de așteptări; 
d) Aprobarea contractării expertului independent, specializat în recrutarea 
resurselor umane conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011; 
e) Constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților 
selectați de către expertul independent în lista scurtă și care va face propuneri în 
vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A.; 
f) Diverse.   

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 3 abţineri (Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Vasile Marian) 
 
 

84. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului 
Craiova de a vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Termo 
Urban Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 

Nicoleta Livia, să voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban 
Craiova S.R.L.,  majorarea capitalului social al societății cu suma de 10.000.010 
lei. 

Art.2. Se împuternicește dna. Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., să efectueze modificările ce se impun la Oficiul Registrului 
Comerţului. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Bedelici Nicoleta 
Livia şi S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 20 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, , Berceanu Dorel, Cîrceag Eduard, 

Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, 
Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, , 
Spânu Dan, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, , Voicinovschi Mădălin) 

- 7 abţineri (Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Vasile Marian, Sas Teodor,  
Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel, Diaconu Răzvan) 

 
 

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, 
pentru sezonul de iarnă 2021-2022 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votăm pentru, însă am studiat documentaţia şi am observat că, deşi este aproape 1 

noiembrie, noi încă nu am încheiat procedurile de licitaţie pentru utilaje sau pentru 
stocurile de sare. Deci să nu ne trezim că ne ia pe nepregătite cu cele 700 cât avem de 
sare, dacă ninge un week-end sănătos, rămânem fără sare. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu ne-a luat niciodată iarna pe nepregătite, cât am fost eu primar. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Vă răspund eu la această interpelare.  Avem ofertanţi la toate loturile, suntem 

pregătiţi. Niciodată, după cum ştiţi, nu am fost luaţi de zăpadă pe nepregătite. Cetăţenii, 
însă, trebuie să ştie că vom acţiona conform regulilor naţionale, pe străzi categoria 1, apoi 
2, apoi 3, apoi între blocuri, în funcţie de încadrarea lor din punct de vedere al legislaţiei. 
Contractul este făcut. Avem depozitul de sare. Nu putem aduce toată sarea, toată 
cantitatea estimată pe iarnă. Avem un contractant serios. Am mai lucrat cu el şi niciodată 
nu ne-a lăsat fără material. Luăm totdeauna, de început, cantitatea pe care o previzionăm 
şi, ulterior, ne vin toate materialele. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 

Art.1.  Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 
combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2021-2022, 
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

86. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.280/2018 referitoare la aprobarea Caietului de 
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Sarcini şi a tarifelor pentru activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din 
cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Am o nelămurire la acest punct referitoare la Stadionul de atletism. Am citit 

materialul. Se facce referire doar la gazonul de pe Stadionul de atletism.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Este completarea caietului de sarcini de gestiune directă a RAADPFL, şi cu 

gazonul de pe stadionul de atletism. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Eu am fost marţi la stadionul de atletism. Am descoperit că la toalete, în vestiare, 

este o mizerie cruntă. Am făcut şi câteva poze, dacă este nevoie, vi le pun la dispoziţie. 
Cea mai importantă parte de la stadionul de atletism, pista atletică, nu apare niciunde, 
pistă care deja în câteva locuri s-a degradat. Am văzut copii care se antrenau acolo între 
şapte şi paisprezece ani aproximativ. Mă întreb cum se schimbă copiii, unde se spală, 
unde îşi fac necesităţile fiziologice. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Au fost invitate toate cluburile, şi am purtat discuţii cu dânşii, dintre care doar 

Liceul Petrache Trişcu a vrut să-şi asume prin conducere o cheie de vestiar . La CSM încă 
se decid cine să preia cheia pentru vestiarele respective. Le-am oferit toate vestiarele, 
toate utilităţile, vin şi le folosesc atunci când vor, în rest nu vor să-şi asume nici unul 
cheia, aşa cum este normal. Le-am departajat efectiv pe cluburi, să nu intre niciun club 
dat fiind faptul că în vestiare copiii îşi pot lăsa şi valori. Reprezentantul clubului trebuie 
să-şi asume aşa ceva. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Ştiţi că au fost cazuri când au furat rucsacii copiilor de pe scaune de acolo. Au intrat 

din zonă locatari şi au fugit cu rucsacul.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Nu cunosc acest lucru, noi avem pază la stadion, însă am oferit şi oferim în 

continuare toate vestiarele, că de aceea sunt, să fie utilizate. Au toate utilităţile, tot 
confortul, însă fuga de răspundere este una din problemele pentru care nu se rezolvă. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
V-aş mai ruga, dacă se poate, să transmiteţi să nu mai intre cu utilajele pe pista de 

atletism, pentru că ştiu că cel puţin o deteriorare a pistei este datorată unui utilaj. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
La block starturi. O cunoaştem, am făcut notificare constructorului, este în garanţie, 

se rezolvă cât de repede şi am cerut rezolvarea până nu se aşterne stratul de zăpadă.  
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 

Art.1. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de „Întreținere a 
suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2018. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 9 abţineri (Teodorescu Nicu,  Sas Teodor,  Săuleanu Lucian,  Ungureanu 
Adriana,  Cîrceag Eduard, Enescu Georgel, Corâţu Cosmin,  Borţoi Manuel, 
Diaconu Răzvan) 

 
 

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică în zona bd. Dacia-Triaj CFR, în vederea construirii 
Retail Park Craiova și anexe tehnice, cu regim de înălțime P+1, generat de 
imobilul din bd. Dacia, nr.5, 5 C, 5 E, 5 I și 5 J 
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 în zona bd. 

Dacia-Triaj CFR, în vederea construirii Retail Park Craiova și anexe tehnice, cu 
regim de înălțime P+1, generat de imobilul din bd. Dacia, nr.5, 5 C, 5 E, 5 I și 5 
J, 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: 
- 23 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela,  Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

-  4 abţineri (Borţoi Manuel, Diaconu Răzvan, Stoian Daniel, Voicinovschi 
Mădălin) 

 
 

88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică în intersecția str.General Dr. Ion Cernătescu-
bd.Dacia, în vederea construirii unui bloc locuințe colective, cu regim de 
înălțime P+8, generat de imobilul din str.General Dr. Ion Cernătescu, nr.22A 
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Dl. Consilier Local Cîrceag: 
În principiu, detaliile tehnice au fost în mare lămurite în comisie. Ce aş fi vrut eu 

să întreb aici este dacă s-a luat în calcul achiziţionarea terenului. De altfel, era singurul 
mod prin care puteam păstra tot spaţiul verde respectiv, pentru că altfel, chiar dacă PUZ-
ul de astăzi nu trece, indicatorii zonei oricum permiteau lejer un P+10. Dacă nu s-a luat 
în calcul achiziţionarea terenului, PUZ-ul actual, cel care a fost pus în dezbatere publică 
iniţial, pe la începutul anului, este într-o formă mult mai acceptabilă. Parcările sunt în 
subteran, este asigurat un loc de parcare pe rampa de apartament, iar suprafaţa rămasă 
nefolosită va fi dedicată unor spaţii verzi sau locuri de joacă liber accesibile şi de către 
locuitorii blocurilor din zonă. Acestea sunt toate lucruri foarte benefice, dar pentru viitor 
poate ar fi cazul să amendăm regulamentul local de urbanism, astfel încât toate proiectele 
imobiliare să fie nevoite să asigure spaţii verzi cât mai generoase şi accesibile de către 
toţi, mai ales în contextul în care oricum vor fi nevoiţi să-şi mute parcările în subteran, ca 
urmare a regulamentului pentru parcări, care este în dezbatere publică în momentul  de 
faţă. Asta ca pe viitor să nu mai fie nevoiţi locuitorii zonelor adiacente unor proiecte 
imobiliare să trimită fie petiţii, fie adrese pentru a se asigura că nu sunt sufocaţi de betoane 
sau că nu mai au unde să-şi parcheze maşina. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
De acord cu dvs. total, dar să ştiţi că în strategia verde pe care am aprobat-o la 

începutul anului, este prevăzută obligativitatea tuturor celor care, începând de la acel 
moment veneau cu autorizaţia de construire, să aibă o faţadă verde, pe modelul celei pe 
care o facem la Şcoala 22.  Din cauza asta, s-a şi făcut proiectul acela pilot, să vadă toată 
lumea cum funcţionează, care sunt costurile, ş.a.m.d. Sau dacă nu vor o faţadă verde, 
trebuie să aibă tuia în balcoane, pe acoperiş, jardiniere, din construcţie făcute. Deci 
oricum este prevăzută această chestiune. Ceea ce ne încurcă foarte tare însă, sunt 
autorizaţiile de construire care au fost deja aprobate anterior acelui regulament şi care îşi 
urmează cursul. Acum ei vin să construiască, să zicem, anul acesta sau anul viitor, dar 
autorizaţia au luat-o de anul trecut.  

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
De acord cu faţadele, dar insist puternic pentru, efectiv, spaţii verzi şi locuri de 

joacă, deoarece, da, într-adevăr, au un efect benefic şi faţadele, dar părinţii nu pot să-şi 
scoată copiii să se joace pe faţadă. Tot este nevoie de măcar o oază de verdeaţă, în jurul 
fiecărui bloc.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
De asta şi vrem să-i obligăm să-şi facă spaţiile de parcare în subsol.  
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 

            Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în 
intersecția str.General Dr. Ion Cernătescu-bd.Dacia, în vederea construirii unui 
bloc locuințe colective, cu regim de înălțime P+8, generat de imobilul din 
str.General Dr. Ion Cernătescu, nr.22A, 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. 
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              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: 
- 17 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela,  Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

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

- 6 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Diaconu 
Răzvan, Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Sas Teodor) 

- 4 abţineri (Stoian Daniel, Vasilcoiu Mădălin,  Vasile Marian, Teodorescu Nicu) 
 
 

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Viilor”. 
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 cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Viilor”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)               4.458.853,93 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 3.960.679,01 lei 

             conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

 
 
 

90. Întrebări și interpelări 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Proiectul cu parcarile de resedinta va fi reluat ?Daca da, sub ce formă? 
     In ce stadiu se afla achizitia tramvaielor ? 
     Din luna februarie la Spitalul Filantropia trebuia sa se monteze un punct de conexiune 
din care trebuie tras un post de transformare separat de 250/400kva pentru a mari puterea. 
Lucrarea este blocata intre Primarie si Spital . Antreprenorul care desfăşoara lucrarea 
intreabă  de ce Primăria nu face demersuri pentru a grăbi inceperea lucrărilor. 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Vă  rog să daţi dispoziţie să monteze limitatoare viteza pe str. Coposu  la trecerea de 
pietoni din dreptul intrarii in Parcul Nicolae  Romanescu. 
     Locuitorii de pe str. Dimitrie Bolintineanu vă intreabă când li se asfalteaza strada !??? 
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     Va rog, Doamna Primar,  să luati in considerare cumpărarea a două aparate portabile 
de facut radiografii la patul bolnavilor netransportabili  alocaţi la oxigen,  cu valoare mare 
a debitului şi a doua ecografe portabile pentru diagnosticarea clară a bolnavilor 
netransportabili  la Spitalul de Boli Iinfecţioase  Victor Babeş !  
     Doamna Primar, vă rog sa încercaţi o solutie cu ajutorul comisiei de sistematizare 
pentru fluidizarea traficului din intersecţia str. Mureş  de lângă fosta Piaţa Chiriac , unde 
se fac blocaje foarte mari ! Vă multumesc! 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Am rugămintea, dacă se poate, să acordăm o atenţie sporită montării de limitatoare în 
zona şcolilor şi grădiniţelor. De exemplu, la Şcoala Gheorghe Bibescu, fosta şcoală nr. 
36 din 1 Mai, pe str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, în zonă este extrem de periculos pentru 
copii, pentru că şi copiii de la şcoală, şi copiii de la grădiniţă, au ieşire pe strada aceasta, 
iar ca argument suplimentar, pot să vă spun că mulţi şoferi merg în paralel cu Calea 
Dunării, cu zona aceea din Romaneşti, evitând aglomeraţia de la semafoare, însă merg cu 
o viteză de speriat şi aş dori, dacă se poate, să accelerăm puţin în zona şcolilor şi 
grădiniţelor pentru că am primit multe mesaje pe tema aceasta, pe facebook. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     V-aş ruga să aveţi în vedere, sau poate aveţi în vedere şi ne puteţi da detalii cu privire 
la intrările în Parcul Romanescu, secundare. Oraşul s-a dezvoltat. Acum, foarte mulţi 
locuitori intră pe acele intrări improvizate, de exemplu pe str. Potelu. Mai este o intrare 
dinspre Veteranilor, la fel. Aveţi în vedere o dezvoltare a lor, adică în zilele bune, dacă 
vă aduceţi aminte , prin spatele parcului se fac şi ambuteiaje că nu au locuri de parcare. 
Dar, în sine, şi intrările. Dacă cea din spatele parcului, să zicem că arată a intrare, cea 
dinspre Potelu, pur şi simplu, este o improvizaţie. Ori, un întreg cartier intră deja prin 
zona aceea. Neasfaltat, fără alee, fără poartă, fără nimic. Mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Tot de la cetăţeni culese. Aş vrea să reglementăm cumva. Acum ok, nu mai este sezon, 
dar pentru primăvara anului viitor, cel târziu, să avem un regulament de funcţionare 
pentru trotinetele electrice ce se închiriază, atât în Parcul Romanescu, cât şi în Parcul 
Tineretului. Tot mai mulţi cetăţeni se confruntă cu probleme când se duc în parc, cu 
accidente, şi aici ar trebui avut în vedere, ori să plafonăm viteza maximă pe care o pot 
folosi aceste trotinete electrice prin cele două parcuri, ori să interzicem închirierea de 
astfel de mijloace de locomoţie, dar trebuie să venim cu o soluţie pentru că ele pot să 
meargă cu 25-30 km/h, foarte mulţi nu respectă banda de biciclete pe care trebuie să 
meargă şi merg printre cetăţeni, sunt copii mici. Chiar au fost vara asta foarte multe 
accidente cu aceste trotinete şi ar trebui să venim cu o soluţie.  
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Ce 25 km/h că pe mine m-a depăşit unul pe Gării, cred că avea 60 km/h. M-am şi 
speriat. 
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Am şi eu o singură rugăminte. Dacă mai ţine minte, d-na Primar şi d-na Viceprimar, 
acum câteva luni de zile, am făcut un proiect de digitalizare a trei şcoli din Craioviţa. 
Având în vedere că proiectul făcut de Primărie pentru parcă 12 şcoli din Craiova, nu a 
fost aprobat,  şi, având în vedere că suntem în plină pandemie, şi copiii stau acasă şi este 
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posibil ca, în continuare, să se facă şcoală on-line, solicit găsirea unei soluţii şi a 
fondurilor necesare pentru a ajuta aceşti copii care stau acasă şi fac on-line şi care au 
nevoie de tablete, laptop-uri, eventual în şcoli table inteligente. Mulţumesc frumos! 
     D-na Consilier Local Dinu: 
     Este o problemă pe Ilie Balaci. Aş vrea să se schimbe programul plecărilor şcolilor şi 
examenelor, pentru că pleacă, de obiecei, la 8,30, stai şi de şase ori poţi prinde samaforul 
pe Râului. Dacă s-ar putea schimba orarul, nu ştiu, să plece undeva la 9,30, nu mai este 
trafic. Vorbesc de şcolile de şoferi.  
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Copiii sunt în vacanţă. 
     D-na Consilier Local Dinu: 
     Acum, dar gândiţi-vă că nu tot timpul au fost în vacanţă şi ştiţi că unii copii încep la 
8, alţii la 8,30, te mai grăbeşti să pleci şi la serviciu, prinzi zece maşini de şcoală în faţă 
sau zece maşini de examen şi stai de zece ori la semafor. Nu ştiu, ar trebui ori să aibă un 
orar, să plece câte cinci la un interval de 20 de minute, ori să se schimbe  orarul, pentru 
că la 8,30 mulţi încă mai pleacă la serviciu şi este o adevărată problemă. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Avem de la d-na Ungureanu cumpărarea a două aparate portabile de făcut radiografii 
la patul bolnavilor  netransportabili. O să transmit solicitarea dvs. la Spitalul de Boli 
Infecţioase, dacă au nevoie să facă cerere pentru finanţare.  
     Fluidizarea intersecţiei str. Mureş de lângă fosta Piaţă Chiriac – acolo, într-adevăr, 
vom avea o problemă în momentul în care vom inaugura Piaţa Chiriac şi deja este pe 
ordinea de zi a comisiei de sistematizare.  
     Dl. Borţoi – din Spitalul Filantropia trebuie să monteze un punct de conexiune din care 
trebuie tras un post de transformare separat de 250 – 400 kw pentru a mări puterea. 
Lucrarea este blocată între primărie şi spital, spuneţi dvs. şi întreabă antreprenorul dacă 
facem demersuri ca să grăbim. Să ştiţi că nu are legătură cu primăria, noi am finanţat 
lucrarea respectivă, se ocupă de ea cei de la Spitalul Filantropia, dar ştiu că pentru postul 
de tranasformare deja este semnat contractul cu CEZ deci n-ar mai trebui să dureze mult. 
     Dl. Borţoi – dacă va fi reluat proiectul cu parcările de reşedinţă. Deocamdată, după 
cum ştiţi, avem în lucru un studiu privind politica parcărilor, plus cinci studii de 
fezabilitate care au fost finanţate de consiliul local ca să începem să construim anul viitor 
nişte parcări supraterane. Aşteptăm, aşadar, acel studiu pentru că este vorba nu numai de 
parcările de reşedinţă, dar şi de construcţie de park & ride. O să vă ţinem la curent. 
     Apoi, întrebaţi în ce stadiu este achiziţia tramvaielor. Este semnat deja contractul de 
finanţare. Conform caietului de sarcini, ar trebui ca primul lot de tramvaie să vină în 
ultimul trimestru al anului viitor.  Din păcate, licitaţia care a fost efectuată de Ministerul 
Dezvoltării, a durat mai mult de doi ani de zile, din cauza contestaţiilor. Altfel ar fi trebuit 
să avem tramvaiele deja aici.  
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Câte tramvaie ar trebui să vină în prima tranşă, aveţi idee? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Vă trimitem răspunsul scris că nu-mi aduc aminte cu exactitate. 
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     D-na Ungureanu - limitatoare de viteză pe str. Coposu şi dl. Corâţu lângă şcoli. Eu 
vreau să vă spun că limitatoarele de viteză nu le-am pus decât unde a solicitat Poliţia de 
circulaţie, pentru că aşa avem sesizări pe fiecare stradă în parte. Culmea este că dacă 
asfaltăm o stradă într-o zonă de periferie, a doua zi vine imediat solicitare din partea 
locuitorilor ca să punem limitatoare de viteză. Ori nu putem nici să umplem tot oraşul 
numai de limitatoare de viteză. Eu cred că soluţia ar fi şi ca cei de la Poliţia de circulaţie 
să mai stea, totuşi, în stradă ca să nu se mai meargă cu 70-80 km/h sau chiar mai mult, nu 
numai pe marile bulevarde, dar şi pe străzi. Din păcate, eu de vreo doi ani de zile, nu i-
am prea văzut prin stradă.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Stau destul în stradă, d-na Primar: 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Le răspundeam colegilor dvs. Cred că aveţi un pic de bun simţ să mă lăsaţi să le 
răspund.. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Nu sunteţi în măsură să daţi lecţii de bun simţ. 
    D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     D-na Ungureanu pe str. Coposu mi-aţi spus şi v-am spus că dacă este solicitare din 
partea Poliţiei de circulaţie, punem aceste limitatoare. Să ştiţi că este foarte greu şi pentru 
şoferii de la RAT cu aceste limitatoare de viteză şi nu numai pentru ei, ci şi pentru 
cetăţenii care se plimbă cu autobuzul, că este destul de complicat să fii în autobuz când 
treci peste limitatoarele astea. 
     În ceea ce priveşte interpelarea d-nei Ungureanu vizavi de str. Dimitrie Bolintineanu, 
când va fi asfaltată, dacă v-aţi uitat este prinsă în lista de investiţii pentru Anghel saligny. 
Aţi aprobat-o deja în şedinţă de consiliu local. Avem toată documentaţia şi când ne anunţă 
cei de la MDRP că s-a aprobat proiectul, aşteptăm să trecem la lucru. 
     D-lui Corâţu i-am răspuns. 
     Dl. Săuleanu – intrările secundare în Parcul Romanescu sunt improvizate şi dacă avem 
în vedere o dezvoltare care ar trebui făcută pentru aleile care vin de pe alte intrări. Nu 
avem. Nici nu avem cum să avem pentru că, aşa cum ştiţi şi dvs., Parcul Nicolae 
Romanescu este monument clasa A. Nu poţi să baţi un cui acolo fără să ai avizul Comisiei 
de Monumente de la Ministerul Culturii. Data trecută, a durat un an şi jumătate ca să 
putem să reabilităm Parcul Nicolae Romanescu şi ne-au spus clar atunci că singura parte 
pe care se pot face astfel de lucrări este cea între coloane şi pod. Deci, pe celelalte alei, 
va rămâne ca şi cum ar fi un parc natural. Decizia noastră ţine de decizia acestei comisii 
de monumente. 
     Dl. Drăgoescu – regulament de funcţionare pentru trotinete electrice şi cumva să 
interzicem celor din parc  ca să mai închirieze aceste trotinete. Vreau să vă spun că cei 
din parc au fost deja notificaţi, încă de când aţi ridicat această problemă, acum câteva luni 
de zile. Trotinetele din parc nu mai pot să funcţioneze peste o viteză de 25 km/h. Problema 
nu este cu cei care sunt în parc şi le închiriază, problema este cu cetăţenii care le au pe ale 
lor de acasă. Dar acum am achiziţionat acele automobile pentru Poliţia Locală, acele 
automobile electrice, astfel încât să poată să patruleze pe aleile parcului şi, eventual, când 
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constată că sunt cetăţeni care merg cu viteză sau care nu sunt pe traseele delimitate, să-i 
amendeze. 
     În ceea ce priveşte proiectul de digitalizare pentru şcolile din Craioviţa, dl. Stoian, o 
să o rog pe d-na Viceprimar Barbu să preia această problemă. 
      Problema ridicată de d-na Dinu – o rog pe d-na Viceprimar Filip să se preocupe de 
ea. 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 28.10.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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