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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2021 

 
 
 
 
        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. 
        Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
        Aş vrea să consemnaţi că voi vota verbal, pentru că nu mă pot conecta momentan la 
aplicaţie. 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţelor:  ordinară  din data de 28.10.2021 
şi extraordinară din data de 29.10.2021. Le aveţi în aplicaţie.  Cine este pentru? 
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Sunt pentru procesele-verbale. 
 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
  Votat cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Dindirică Lucian  să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna noiembrie 2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 6977/17.11.2021, modificată prin dispoziţia nr. 7018/22.11.2021,  
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 25.11.2021, 
ora 18,00,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
       

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 
2022 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pe anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021 
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5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2021 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.385/2021 referitoare la  aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2021- 2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării 
evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”, ediția a III-a, în data de 16 
decembrie 2021 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din municipiul Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi 
fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în 
Parlamentul European 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.77102/18.01.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mihală Florin-Daniel, medic titular al Miha Holding S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.47/16.12.20016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L 

17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect  
valoarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza  municipiului Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire la închirierea prin licitaţie publică a terenurilor aferente a 9 staţii de 
alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 
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19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
cuantumul  prestaţiei titularului 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 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri către S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere  încheiat între 
municipiul Craiova și Regia Autonomă de Administratrare a Domeniului Public și 
Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în comun a Business 
Centre Sud Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la bunurile proprietatea municipiului 
Craiova transmise in concesiune Companiei de Apă Oltenia S.A. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova, 
în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 
6840 mp, situat în  str. Artileriei nr.13, jud. Dolj (fost str.Artileriei, Zona Blocurilor 
ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii unei creșe 

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova, 
în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 
9112,81 mp., situat în Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, în vederea 
construirii unei creșe 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.4 la 
Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum 
și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., să voteze prelungirea mandatelor 
administratorilor neexecutivi 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism privind 
dimensionarea numărului de parcări în funcție de destinația și dimensiunile 
investițiilor în municipiul Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reconsiderarea urbanistică intersecție str. Anul 1848 - str. Caracal”, în vederea 
construirii unei locuințe, cu regim de înălțime S+P+1+2 parțial, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.91 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
introducerea parțială în intravilan și reglementarea urbanistică în zona de locuințe 
și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul din 
municipiul Craiova, Tarlaua 36, Parcela 3 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reconsiderare urbanistică zona str.Geniștilor-str.De 364-str.Regimentul 1 Artilerie 
Grea, în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+3+M 
și locuințe individuale, cu regim de înălțime S+P+1, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str.Geniștilor, nr.54 

31. Întrebări și interpelări 
 
       Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului administrativ al Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliuui Local al 
Municipiului Craiova să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor 
Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuţia şi furnizarea energiei termice 
distribuită în sistem centralizat 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova şi Federaţia 
Română de Atletism, în vederea organizării Campionatului European de Atletism 
U20, din anul 2023 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 460/2021 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova 

 
       Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. Cine este pentru?  
 Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
 Sunt pentru ordinea de zi cu suplimentare. 
 Dl. Preşedinte: 
 Ordinea de zi a fost votată în unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 25.11.2021, 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 aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 
2022 

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

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

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2021 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.385/2021 referitoare la  aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2021- 2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării 
evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”, ediția a III-a, în data de 16 
decembrie 2021 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din municipiul Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi 
fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în 
Parlamentul European 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.77102/18.01.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mihală Florin-Daniel, medic titular al Miha Holding S.R.L. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.47/16.12.20016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L 

17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect  
valoarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza  municipiului Craiova 
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18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire la închirierea prin licitaţie publică a terenurilor aferente a 9 staţii de 
alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
cuantumul  prestaţiei titularului 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 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri către S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere  încheiat între 
municipiul Craiova și Regia Autonomă de Administratrare a Domeniului Public și 
Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în comun a Business 
Centre Sud Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la bunurile proprietatea municipiului 
Craiova transmise in concesiune Companiei de Apă Oltenia S.A. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova, 
în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 
6840 mp, situat în  str. Artileriei nr.13, jud. Dolj (fost str.Artileriei, Zona Blocurilor 
ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii unei creșe 

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova, 
în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 
9112,81 mp., situat în Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, în vederea 
construirii unei creșe 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.4 la 
Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum 
și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., să voteze prelungirea mandatelor 
administratorilor neexecutivi 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism privind 
dimensionarea numărului de parcări în funcție de destinația și dimensiunile 
investițiilor în municipiul Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reconsiderarea urbanistică intersecție str. Anul 1848 - str. Caracal”, în vederea 
construirii unei locuințe, cu regim de înălțime S+P+1+2 parțial, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.91 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
introducerea parțială în intravilan și reglementarea urbanistică în zona de locuințe 
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și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul din 
municipiul Craiova, Tarlaua 36, Parcela 3 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reconsiderare urbanistică zona str.Geniștilor-str.De 364-str.Regimentul 1 Artilerie 
Grea, în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+3+M 
și locuințe individuale, cu regim de înălțime S+P+1, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str.Geniștilor, nr.54 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului administrativ al Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliuui Local al 
Municipiului Craiova să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor 
Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuţia şi furnizarea energiei termice 
distribuită în sistem centralizat 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova şi Federaţia 
Română de Atletism, în vederea organizării Campionatului European de Atletism 
U20, din anul 2023 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 460/2021 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova 

35. Întrebări și interpelări 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 

2022 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aş dori să-mi susţin, de altfel, amendamentul pe care l-am propus şi în comisii, 

referitor la menţinerea nivelului de impozit, atât pentru clădiri cât şi pentru terenuri, 
pentru anul 2022, la nivelul din anul 2021. Impactul bugetar, din câte am înţeles, este 
undeva la 6 milioane de lei. 6 milioane de lei înseamnă mai puţin de 1% din bugetul 
municipiului Craiova,  iar o creştere a acestor impozite atât pentru terenuri, dar, mai ales 
pentru clădiri, afectează aproape toţi craiovenii, inclusiv pe craiovenii cu venituri mici. 
De aceea, insist ca executivul să-şi însuşească acest amendament şi să păstreze nivelul 
impozitelor pentru clădiri şi terenuri la nivelul din anul 2021. Desigur, indexat cu rata 
inflaţiei de 2,6%. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Pentru adevărul istoric, nivelul taxelor este necrescut din 2016, deci de 5 ani de zile. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Şi eu vreau să-mi susţin amendamentul. V-aş ruga să aveţi în vedere că 

amendamentul meu se referă la creşterea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor 
din domeniul HORECA. Trebuie să aveţi în vedere că ultimii doi ani pentru mediul privat, 
în special pentru industria din HORECA, au fost catastrofali. Şi oamenii aceştia au 
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familii, şi oamenii aceştia au angajaţi. Vă rog frumos să ţineţi cont şi să nu le mărim taxele 
în anul 2022 pentru că, oricum, sunt pe marginea prăpastiei. Eu lucrez în privat, precum 
o parte dintre dvs. ştiţi. Interacţionez foarte mult cu cei din domeniul HORECA, suntem 
parteneri pe mai multe proiecte, vă rog să ţineţi cont şi să nu mărim taxele pentru 
HORECA. Îi băgăm în faliment. Poate pentru noi pare puţin 2000 – 3000 de lei în plus, 
dar pentru ei cred că contează.   

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş vrea să fac o prezentare generală a amendamentelor propuse. După cum puteţi 

vedea, este un pachet de amendamente care are ca şi punct central, mediul de afaceri şi 
întreprinzătorii, persoanele juridice, însă, totodată, venim şi cu propuneri să sprijinim 
persoanele aflate, să zicem, într-un risc ridicat de sărăcie şi nu pot să nu vă spun ce am 
constatat analizând un pic bugetul municipiului Craiova, provenit din impozite şi taxe 
locale. 70% din aceste venituri sunt generate de agenţii economici, de persoanele juridice 
şi, de aceea, noi am considerat că este o măsură prin care Primăria Municipiului Craiova 
poate să dea un semnal către investitorii privaţi că poate fi un partener credibil, de aici 
încolo, pe viitor, şi venim cu propunerea de a reduce la jumătate, de la 20%, la 10% cota 
adiţională aferentă impozitului pe clădirile nerezidenţiale deţinute în proprietate de 
persoanele juridice. Totodată, amendamentul pe care l-am formulat, vine, oarecum, să 
corecteze o inechitate a ceea ce se întâmpla până acum în municipiul Craiova, practic era, 
oarecum, o discriminare, întrucât nu ni se pare absolut deloc normal ca pentru acelaşi bun, 
o persoană fizică, dacă deţine acelaşi bun în proprietate cu o persoană juridică, să 
plătească taxe de două-trei ori mai mici, şi de aceea, considerăm că este normal ca 
persoanele fizice, deţinătorii de  spaţii comerciale şi hale, să plătească un impozit egal cu 
persoanele juridice ce deţin în proprietate acele spaţii comerciale şi hale. Asta voiam să 
adaug. Este foarte important ca noi să dăm în aceste vremuri foarte, foarte grele, pe care 
le traversează mediul privat, este foarte important ca noi să dăm un semnal de deschidere 
şi să le arătăm acestora că putem să fim, într-adevăr, parteneri durabili cu aceştia şi 
Craiova să fie un mediu propice pentru investitorii privaţi. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Vreau să susţin şi eu amendamentele colegilor de la PNL, amendamente de bun simţ 

şi amendamente de natură liberală. Ne-aţi obişnuit cu taxe, biruri, creşteri, încă din 2012 
de când păstoriţi Primăria, însă nu ştiu dacă este momentul să mărim taxele pentru 
craioveni şi, mai ales, pentru HORECA, având în vedere că nu vom şti exact dacă va fi 
un an cu lock down, fără lock down, iar ei îşi vor plăti taxele la începutul anului. Deci, 
vor plăti taxele duble la începutul anului şi nu ştim dacă vor funcţiona în incintă pentru 
că, până la urmă, taxa este pe suprafaţă, sau nu vor funcţiona, în anul 2022. 

În ceea ce priveşte clădirile nerezidenţiale deţinute de persoane fizice, vreau să vă 
informez în caz că nu ştiţi, că tot din incompetenţă şi din lipsa PUG-ului, foarte, foarte, 
foarte mulţi craioveni locuiesc în clădiri nerezidenţiale, pentru că PUG-ul vechi de două 
decenii şi neschimbat şi neactualizat, nu le-a permis, la marginea oraşului, să-şi 
construiască locuinţe, ci le-a permis să-şi construiască ciupercării, legătorii de cărţi. Ştiţi 
foarte bine, cei din primărie, acest aspect, ştiţi că sunt mii de craioveni care locuiesc în 
clădiri nerezidenţiale cărora eu personal, şi noi, nu vrem să le mărim impozitele. Vă 
mulţumesc frumos! 
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Dl. Preşedinte: 
Vă răspund în numele grupului consilierilor PSD, pentru fiecare amendament în 

parte, pentru că şi noi avem un amendament, un amendament pe care l-am preluat de la 
colegii de la USR, după ce a fost votat în şedinţa de buget. 

În ceea ce priveşte amendamentul d-lui Sas, nu avem cum să fim de acord cu un 
astfel de amendament, având în vedere că această creştere propusă de către executiv este 
una modică. Ne aliniem şi noi la celelalte oraşe şi parcă văd că în trei săptămâni, când 
vom face bugetul, colegii de la PNL, veţi veni iar cu idei năstruşnice şi veţi spune că nu 
sunt bani. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci ne aliniem la alte oraşe doar la taxe şi biruri, dl. Dindirică. 
Dl. Preşedinte: 
Eu nu v-am întrerupt pe dvs. Aşadar nu putem să ne oprim acum doar că spuneţi 

dvs., sau că doriţi să luaţi măsuri mai socialiste decât le-am fi luat noi, ca socialişti. 
În ceea ce priveşte amendamentul colegilor de la USR – vom vota pentru. Le-am 

susţinut şi în comisii, le vom susţine şi în plen. Acestea sunt, cu adevărat, de bun simţ, iar 
amendamentul d-lui Corâţu, mă bucur foarte mult că v-a luat un an de zile să consideraţi 
că amendamentul pe care eu şi dl. Dan Diaconu l-am depus anul trecut este bun şi se 
aplică familiilor, persoanelor care lucrează în Horeca. Motiv pentru care îl vom susţine, 
însă vom susţine doar art. 1 din amendamentul d-lui Corâţu, cel care se referă la activitatea 
Horeca şi la eliberarea autorizaţiilor. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Mulţumesc, foarte bine, mă bucur! 
Dl. Preşedinte: 
Cu drag, dar aţi fi putut şi dvs. să-l votaţi anul trecut. Anul trecut aţi votat în bloc, 

grupul PNL, împotriva celor din Horeca, acum văd că le plângeţi de milă. Este bine, 
totuşi, că la final, v-a venit mintea de pe urmă şi susţinem împreună acelaşi lucru.  

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Ştiţi că era vorba de altceva acolo, de mp/terasă, haideţi să nu comparăm coada vacii 

cu ştampila de la Prefectură. 
Dl. Preşedinte: 
Este vorba de eliberarea şi de viza anuală pentru acest lucru. Dar mă bucur că sunteţi 

de acord cu noi şi îl vom menţine practic în continuare, amendamentul de anul trecut, 
promovat de mine şi de Dan Diaconu. Dar v-am spus, doar art. 1 de la acest  amendament. 

Iar amendamentele d-lui Săuleanu şi Cîrceag, de asemenea, vor fi susţinute. 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă propun să trecem la vot amendament cu amendament. 
Primul amendament pe care îl supun la vot, este pachetul de amendamente, cum l-

a numit dl. Drăgoescu, deci amendamentul 1.1 în aplicaţiile dvs.  
 Amendamentul propus de dl. Drăgoescu anexa nr. 1:  I.a) cota impozitului 

pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice: cotele 
stabilite prin Codul Fiscal  - 0,2% - 1,3% cota propusă prin proiectul de 
hotărâre – 0,7 % amendament – 1,3%. I.b) cota adiţională la impozitul pe 
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 clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice: cotele 
stabilite prin Codul Fiscal maxim 50% faţă de nivelurile maxime stabilite 
de Codul Fiscal, cota propusă prin proiectul de hotărâre – 20%, 
amendament – 10%. 

Votat cu: - 19 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard,  Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, 
Drăgoescu Cezar, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Teodorescu 
Nicu, Vasilcoiu Mădălin) 

- 3 voturi împotrivă (Voicinovschi Mădălin, Ungureanu Adriana, Enescu 
Georgel) 

- 4 abţineri (Sas Teodor, Stoian Daniel, Vasile Marian, Corâţu Cosmin) 
Dl. Consilier Local Sas: 
Aş dori să mai intervin foarte scurt. Creşterea modică la care vă referiţi dvs. este 

de la un an la altul de 25% la clădiri şi 50% la terenuri. O astfel de creştere de impozite 
nu a mai avut loc în municipiul Craiova din 1989, încoace. Atenţie! 25% într-un an la 
clădiri, 50% la terenuri.  

Dl. Preşedinte: 
Încercaţi să nu mai fiţi apocaliptic în exprimare. În cifre absolute, înseamnă 9 

lei/lună. Adică, pe bune? 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Pot să-i dau şi eu un răspuns d-lui Sas? Tot ce vorbiţi dvs. înseamnă 9 lei/lună, 

dar nu vă gândiţi că noi, ca municipalitate, suntem responsabili de plata iluminatului 
stradal al oraşului Craiova, care în această perioadă a crescut de la 381 lei/kw, la 1381 
lei/kw. De 4 ori. Noi trebuie să-l plătim, noi suntem responsabili de plata încălzirii 
şcolilor, încălzirii spitalelor, plata salariilor tuturor celor care lucrează în aceste instituţii, 
ori nu cred că se pune în balanţă. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Reduceţi cheltuielile cu panseluţele şi cred că rezolvaţi această problemă, că sunt 

mai mari decât ar trebui.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Altă replică nu aveţi, dl. Sas. 
Dl. Preşedinte: 
Are idei puţine şi fixe. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Da, aţi făcut o idee fixă. De la panseluţe, vreau să vă spun că nu reprezintă nici 

2% din bugetul Craiovei şi dacă v-aţi uitat pe buget cu atenţie  
Dl. Consilier Local Sas: 
Nu reprezintă 2%. 2% înseamnă vreo 18 milioane de lei, d-na viceprimar.   
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Tot ce înseamnă activitatea RAADPFL, adică la felul cum arată această Craiovă 

a noastră. 
Dl. Consilier Local Sas: 

              4% reprezintă. Ia verificaţi. 
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D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Mai uitaţi-vă bine în buget. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş vrea, dacă se poate, să-i răspund şi eu d-lui Vasile ,că am văzut că a făcut un 

comentariu în ceea ce priveşte amendamentul pe care l-am depus cu privire la clădirile 
nerezidenţiale şi aş vrea să-i aduc aminte dânsului că anul trecut, la şedinţa din 
31.12.2020, am fost un susţinător foarte efervescent al acestui amendament, pe care l-am 
depus şi atunci, însă acum se pare că nu mai este bun, aşa că nu-mi dau seama ce se 
întâmplă, de ce atunci a fost bun şi acum nu mai este bun. Vă mulţumesc frumos! În 
încheiere voiam să spunem că noi o să susţinem toate amendamentele colegilor de la PNL.  

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Dl. Vasilcoiu, la amendamentul 1 cum votaţi? 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Votez pentru. Încerc să mă reconectez, să văd dacă merge.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Înţeleg că răspunsul executivului, prin vocea d-nei viceprimar, este că mărim 

taxele şi birurile craiovenilor, pentru că ne-au crescut facturile la energie. Să ştiţi că pentru 
craioveni înseamnă foarte mult să ne spuneţi ce aţi făcut pentru eficienţa energetică în 
şcoli, în grădiniţe, în licee, în spitale. Ce aţi făcut pentru eficienţa energetică şi ce investiţii 
pentru diminuarea consumului la reţeaua de iluminat public. Noi astfel de soluţii aşteptăm 
de la decidenţii care, momentan, sunteţi dvs., asupra oraşului. Ne-au crescut facturile, 
băgăm mâna în buzunarul craiovenilor. Practic, asta ne-aţi spus.  

Dl. Preşedinte: 
Vă dau citire ca exemplu, nivelul de taxe pentru anul 2022, la nivelul marilor 

municipii cu care ne tot comparăm: Craiova – 0,1, Cluj – 0,1, Braşov – 0,1, Timişoara – 
0,1, Oradea – 0,11, deci ne aliniem şi noi la oraşele care dvs. vă sunt foarte dragi, Oradea, 
Cluj, o să avem un buget mai mare, probabil că vom reuşi să facem mai mult anul viitor. 

 Amendamentul 2 propus de dl. Eduard Cîrceag: modificarea prin 
completarea anexei 1 – punctul I.B) cu cota adiţională de 50% la 
impozitul/taxă pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice, clădiri nerezidenţiale care se află în zona 
pilot – „Lipscănia Craiovei” definită prin Planul Urbanistic Zonal aprobat 
prin HCL 284/30.10.2008, care nu respectă prevederile regulamentului 
local de urbanism – art. 8 cu privire la aspectul exterior al clădirilor din 
Capitolul II 3.3 dispoziţii particulare pentru unităţile teriotriale de 
referinţă (UTR), cu privire la fiecare UTR, majorarea se aplică începând 
cu anul următor constatării, în cazul cumulării mai multor cote adiţionale 
aferente aceluiaşi tip de impozit se va aplica o cotă cumulată de maxim 
50% conform prevederilor art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal. 

Votat cu : - 19 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard,  Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, 
Drăgoescu Cezar, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 



sed ord. 25.11.2021                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Teodorescu 
Nicu, Vasilcoiu Mădălin) 

- 5 voturi împotrivă (Voicinovschi Mădălin, Ungureanu Adriana, Enescu Georgel, 
Corâţu Cosmin, Diaconu Răzvan) 

- 3 abţineri (Stoian Daniel, Sas Teodor, Vasile Marian) 
Dl. Preşedinte: 
Aşa cum v-am anunţat, grupul PSD va vota pentru acest amendament. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Şi noi împotrivă. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
O scurtă menţiune, nu orice clădire din „Lipscănia Craiovei” , ci doar cele care 

încalcă, sau, mă rog, nu respectă standardele stabilite în Regulamentul Local de Urbanism 
şi în ceea ce priveşte aspectul exterior. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Ştiaţi că sunt foarte multe spaţii neînchiriate şi oricum, nu au de unde să 

plătească? Ştiaţi asta? De când cu pandemia? 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Nu cred că cei care deţin fostul BancPost nu îşi permit să reabiliteze clădirea.  
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Am reuşit să mă conectez la aplicaţie. Votez şi pe cele la care mi-am exprimat 

votul deja verbal?  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Nu mai votaţi. V-am consemnat oral.  
Dl. Preşedinte: 

 Amendamentul 3 –– propus de grupul PSD: pct. 19 din anexa 2 taxa 
pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului Craiova, cu 
excepţia parcărilor cu plată prin sms, existent: 46 lei/an, propunere: 70 
lei/an, cu excepţia maşinilor full electrice pentru care propunerea este de 
11 lei/an, iar pentru maşinile hybrid propunerea este de 23 lei/an, pct. 21 
din anexa 2 taxa pentru parcarea ocazională pe domeniul public al 
municipiului craiova, cu plata prin sms, existent: 1 leu/zi, propunere 1 
leu/zi, existent: 13 lei/lună, propunere: 20 lei/lună. 

Votat cu: - 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, Diaconu Dan , Dindirică 
Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 

- 4 voturi împotrivă (Voicinovschi Mădălin, Ungureanu Adriana, Enescu Georgel, 
Diaconu Răzvan) 

- 9 abţineri (Săuleanu Lucian, Cîrceag Eduard,  Stoian Daniel, Sas Teodor, Vasile 
Marian, Teodorescu Nicu, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Diaconu Răzvan) 

 Amendamentul 4 propus de dl. Consilier Sas – cota impozitului pe clădiri, 
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, prevăzută la art. 457 alin. (1) din legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cota stabilită pentru anul 2022 să fie 0,08%, egală 
cu cota aprobată în anul 2021, nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar 
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pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova, înregistrate 
în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenri cu construcţii, 
prevăzut la art. 465 alin. (2) din legea 227/2015 privind Codul fiscal, 
indexate cu rata inflaţiei este de 2,6% potrivit datelor publicate pe site-ul 
Ministerului finanţelor publice, conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, nivelurile impozitului/taxei propuse pentru anul 
2022 să fie egal cu nivelurile impozitului/taxeo aprobate pentru anul 2021, 
respectiv – zona A: 9459 lei/ha, zona B: 7151 lei/ha, zona C: 4893 lei/ha, 
zona D: 2324 lei/ha. 

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

- 14 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 

Amendamentul a fost respins. 
Dl. Preşedinte: 
Amendamentul 5 al d-lui Teodorescu. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Aş vrea să spun şi eu două cuvinte despre acest amendament. Este un 

amendament care se referă la reducerea impozitului pe clădiri pentru persoanele care au 
venituri mai mici decât minimul pe economie. M-am gândit să formulez acest 
amendament pentru că, o dată cu creşterea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului 
Craiova, de obicei, cele mai afectate persoane, sunt cele cu venituri reduse. Şi atunci cred 
că ar fi fost util pentru aceşti oameni să venim cu un sprijin, mai ales că în această şedinţă 
vom vota un punct peste ordinea de zi, prin care este propusă creşterea gigacaloriei, şi va 
afecta, din nou, persoanele vulnerabile. Ar fi fost frumos din partea noastră, acum, în prag 
de sărbători, să le facem un mic cadou acestor persoane. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este un amendament bun. Problema este că nu avem niciun fel de impact pe el, 

nu putem să calculăm pentru că nu ştim la ora actuală câte persoane sunt şomere sau câte 
vor fi şomere, în perioada următoare, însă să ştiţi că noi sprijinim aceste persoane la 
cerere, prin Direcţia de Asistenţă Socială. Dacă ne solicită acest sprijin, sunt alte legi în 
vigoare, care ne obligă să facem acest lucru. Este motivul pentru care nu ne-am însuşit, 
ca şi executiv, amendamentul dvs. 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am înţeles această discuţie cu impactul bugetar, în schimb, nu ştiu dacă s-a 

calculat impactul bugetar pe care îl au creşterile de impozite şi taxe asupra acestor 
persoane. Era mai bine să pornim de la acest lucru, decât de la impactul asupra 
municipiului Craiova. Mulţumesc mult! 

Dl. Preşedinte: 
Ceea ce spunea d-na Primar este că noi nu ştim şi nu avem cum să ştim câţi sunt 

acum şi câţi vor fi în februarie. De aceea nu se poate calcula.  
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Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am înţeles acest lucru. 
Dl. Preşedinte: 
Deci supun la vot amendamentul d-lui Teodorescu. Cine este pentru? 

 Amendamentul 5 – propus de dl. Cosmin Teodorescu: la capitolul 
„Reduceri de la plata impozitului/taxei pe clădiri”, reducerea cu 30% de 
la plată a impozitului/taxei pentru clădirea flosită ca domiciliu, aflată în 
proprietate sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt 
mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, prevăzute la art. 456 alin. 2 lit. k 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Votat cu: - 11 voturi pentru (Corâţu Cosmin,  Borţoi Manuel, Diaconu Razvan, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, , Cîrceag Eduard, Dragoescu 
Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu) 

- 14 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 

- 2 abţineri (Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel) 
Amendamentul a fost respins. 

Următorul amendament, propus de dl. Corâţu. Grupul PSD susţine prima parte 
a acestui amendament. Se imparte în două. Prima parte este 6 şi a doua parte este 7. 

 Amendamentul 6 propus de dl. Corâţu Cosmin:  Cuantumul taxei pentru 
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 
înregistrate în grupele caen 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi 
de servire a băuturilor pentru anul 2022 să rămână la cuantumul taxei 
stabilit în anul 2021, respectiv: a) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată 
până la 50 mp – 477 lei,  b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până 
la  50 mp – 477 lei, b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 
mp şi 150 mp – 954 lei, c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 
151 mp şi 300 mp – 1749 lie, d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată 
de peste 301 mp – 500 mp – 2120 lei, e) pentru unităţile cu suprafaţă 
desfăşurată de peste 500 mp – 2385 lei. 

Votat cu unanimitate de voturi. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Ce unanimitate la dl. Corâţu! 
     Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
     Nici nu mai ştim cu cine ne-am aliat: cu USR sau cu PNL? 
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Văd că v-aţi aliant cu USR nu cu PNL. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Nu s-ar zice asta după conferinţa de presă de astăzi. Am văzut că sunteţi foarte 
încrezători că acest Guvern va face o treabă extraordinară pentru Craiova şi pentru 
România.  
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     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Fiindcă are un prim ministru bun. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Are un prim ministru care este, de fapt, de paie.  
     Dl. Consilier Local Stoian:  
     Nu. E din Craiova şi de aceea. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Haideţi să lăsăm politica în plen şi să facem politica craiovenilor aici. 
     Dl. Preşedinte: 

 Amendamentul 7 propus de dl. Corâţu Cosmin – cota impozitului pe 
clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal pentru anul 2022 să fie 0,4% egală cu cota aprobată pentru anul 
2021.  

Votat cu – 12 voturi pentru (Corâţu Cosmin,  Borţoi Manuel, Diaconu Razvan, Enescu 
Georgel, Sas Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu) 

- 14 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian). 
Amendamentul a fost respins.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentele admise. Vă 
rog să votaţi.  
Art.1.  (1) Impozitele și taxele locale, pe anul 2022, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Nivelurile cotelor, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor care 
se stabilesc, se actualizează și se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(3) Nivelurile altor taxe locale instituite în temeiul Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările ulterioare, care se stabilesc, se actualizează, după 
caz, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, sunt prevăzute în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(4) Se aprobă zonele de atracţie comercială, conform anexei nr.3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(5) Nivelurile taxelor locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv 
Craiova–Stadion de Fotbal şi procedura de administrare a acestora, care se 
stabilesc, se actualizează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(6) Nivelurile taxelor locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv 
Craiova - Stadion de Atletism și procedura de administrare a acestora, care se 
stabilesc, se actualizează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului 
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Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(7) Nivelurile taxelor speciale instituite în temeiul Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, care se stabilesc, se actualizează, după caz, de către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.6, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, începând cu anul 2022, instituirea taxei speciale pentru eliberarea 
adeverinței privind edificarea/extinderea construcţiei fară autorizație de 
construire, conform  art. 37, alin.(6) din Legea 50/1991, republicată, (mai vechi 
de 3 ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție nu mai permite 
aplicarea sancțiunilor conform  art.31 din Legea 50/1991, republicată.  
(2) Pentru anul 2022, cuantumul taxei speciale este de: 
a. 0,5 % din valoarea impozabilă a clădirii rezidențiale (construcții destinate 

locuirii și anexe); 
b. - 1 %  din valoarea impozabilă a cladirii nerezidențiale; 
(3) Se aprobă Regulamentul privind instituirea taxei speciale prevăzute la 
alin.(1), prevăzut în anexa nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă zonarea teritoriului municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în vederea determinării 
impozitului pe clădiri şi a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, 
conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. (1)Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili,până 
la data de 31 martie 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 

 (2) Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili,până 
la data de 31 martie 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 

 (3) Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili,până la data de 31 martie 2022, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.5.   Se aprobă limitele amenzilor pentru contravențiile prevăzute la art.493 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei nr.9, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.   (1) Se aprobă acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului/taxei pe clădiri, 
scutirii impozitului/taxei pe teren și scutirii de la plata taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în anexa nr.10, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri și a scutirii impozitului/taxei pe teren, conform anexelor nr.11-20, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(3) Se aprobă procedura și criteriile de acordare a reducerii cu 50% de la plata 
impozitului/taxei pentru clădirile rezidențiale, pe o perioadă de 3 ani consecutivi, 
clădiri rezidențiale unde au fost executate lucrări de reparare/refacere a 
finisajelor exterioare prevăzute la art.6 alin.(1), lit.b din Legea nr.153/2011 
privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.21, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile şi/sau terenurile 
neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova. 

             (2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” sunt 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2017 
privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor 
neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor de 
procedură instituite în acest sens. 

Art.8.   Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2022. 
Art.9.  La data adoptării prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local nr.158/2018 privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor 
locale şi a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul 
Craiova, începând cu anul 2019. 

  Art.10. Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică de drept prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.11. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: 
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcția 
Investiții, Achiziții și Licitații, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia 
Economico–Financiară, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia 
Servicii Publice, Direcţia Juridică,  

              Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, 
Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte, Direcţia Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari, Direcţia Baze Sportive şi Agrement, Direcţia Relaţii 
Publice şi Management Documente, Serviciul Registrul Agricol, Serviciul 
Imagine, Serviciul Resurse Umane, Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă, 
Serviciul Autoritate Tutelară și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență 
Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 19 voturi pentru pentru (Barbu Gheorghiţa, 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, Vasilcoiu Mădălin) 

- 6 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Sas Teodor, Enescu Georgel, Diaconu 
Răzvan, Voicinovschi Mădălin, Vasile Marian) 

- 2 abţineri (Corâţu Cosmin, Teodorescu Nicu) 
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       Dl. Preşedinte: 
       Dl. Corâţu, v-aţi abţinut de la propriul amendament acum, ce faceţi? 
       Dl. Consilier Local Corâţu: 
       Nu m-am abţinut de la propriul amendament. Nu am votat împotrivă, pentru că au 
trecut o parte din amendamente, dar noi am avut mai multe amendamente şi s-au respins 
o parte din ele. Aşa că am considerat că este de bun simţ să nu votez împotrivă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Abţinerea înseamnă împotrivă. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Dl. Corâţu a avut 2 amendamente. 
     Dl. Preşedinte: 
     Nu. A avut un amendament cu două părţi.  
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Craiova, pe anul 2021 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
La acest punct, împreună cu colegii mei, consilierii liberali, o să ne împotrivim acestui 

punct  pentru că nu mi se pare corect să începem iar la rectificare cu 2550 mii lei, iar dăm 
pe panseluţe, pe spaţii verzi. Din două în două luni băgăm 2500 mii lei. 

Şi mai am o nemulţumire foarte mare. Pentru Aqua Park  dăm 133 mii lei să plătim 
curentul şi ce se plăteşte, dar aş vrea şi eu să vă rog frumos, d-na Primar, să facem o 
evaluare a managementului foarte defectuos al acestui Aqua Park. Nu ştiu cine conduce, 
nu ştiu ce este, pentru că întâmplător m-am mai plimbat pe lângă acel ştrand care este 
făcut de opt ani şi sunt tot timpul şase maşini, recunosc, dar în rest nu se fac abonamente, 
nu s-a făcut reclamă, nu se încălzeşte apa, să poată veni copiii să facă cursuri, nu se face 
nimic să devină şi ea cât de cât profitabilă. În afară că plătim din banii craiovenilor curent, 
salarii şi tot ce trebuie, în rest nu se face nimic. Nici vară, nici iarnă, nici toamnă. Absolut 
nimic. Aş vrea să văd şi eu încasările, să vedem şi noi cu ce se ocupă aceşti oameni acolo 
care conduc acest Aqua Park. Mulţumesc frumos! 

  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Făcând o analiză a bugetului şi având în vedere că este final de an şi putem să tragem 

o concluzie după acest prim an în care noi am început să activăm în consiliul local, dar 
având în vedere şi următorii ani, consider că ar trebui să fim mult mai atenţi de acum 
încolo, cu drămuirea banului public, pentru că, aşa cum bine ştiţi, 85% din buget se duce 
pe cheltuieli administrative şi decât 14-15% pe secţiunea de investiţii. Sincer să fiu, mi-
ar plăcea să ajung să trăiesc în oraşul Craiova, un oraş în care cel mai mare angajator să 
nu mai fie Spitalul Judeţean de Urgenţă şi apoi pe locul 2 sau 3, Primăria Craiova şi cu 
toate regiile din subordine. Este foarte important să aducem bani la bugetul local, pentru 
că noi, într-adevăr, ne comparăm cu oraşe precum Timişoara, precum Cluj, ş.a.m.d., ceea 
ce este un lucru bun. Este important să colectăm aceşti bani şi să avem nişte impozite şi 
taxe, dar este mult mai important cum sunt cheltuiţi aceşti bani şi este foarte important şi 
de asta cred că ar fi bine ca pe viitor executivul să aibă în vedere să eficientizeze cheltuirea 
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banului şi activitatea, atât din cadrul Primăriei, cât şi din cadrul regiilor din subordine. 
Asta era aşa, ca şi un aspect general al bugetului. Iar, acum, punctual, voiam să întreb şi 
eu, suma aceasta de 35 milioane lei care este virată de la învăţământ către transporturi, 
din secţiunea dezvoltare, adică de la investiţii, mai exact dacă puteţi să ne spuneţi? 

D-na Director Militaru Daniela: 
Există un proiect european pentru unităţile de învăţământ care nu va putea fi pus în 

practică până la sfârşitul anului şi prevederea de acolo merge la proiectul de la capitolul 
84 de la transporturi, unde se vor efectua plăţi în anul acesta, nu anul viitor, deci este o 
reglare între cele două proiecte. Per ansamblu, valoarea proiectelor europene derulate de 
Primăria Craiova, nu se modifică anul acesta, dar execuţia diferă de la un proiect la altul 
şi se face o reglare între ele. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Totodată, nu pot să nu observ că, la fiecare rectificare bugetară, banii sunt cheltuiţi 

cam cu aceeaşi destinaţie. O mare parte se duc către RAADPFL, către RAT, către 
Salubritate, ş.a.m.d., adică sunt două-trei regii care, în permanenţă, la fiecare rectificare 
bugetară, primesc bani. Eu cred că ar trebui să fim mai atenţi în anii ce urmează şi să 
eficientizăm activitatea acestor regii, din toate punctele de vedere, atât operaţional, cât şi 
din punct de vedere al personalului, ş.a.m.d.  

D-na Director Militaru Daniela: 
Se ocupă de întreţinerea oraşului. Atunci când am aprobat bugetul iniţial, pentru anul 

2021, veniturile din impozite şi taxe au fost bugetate, la nivelul realizărilor din anul 2020, 
aşa cum prevede Legea finanţelor publice locale. Anul 2020, după cum ştiţi, a fost un an 
foarte slab, în toate domeniile, cu toate activităţile care au fost suspendate o perioadă 
îndelungată. Pe parcursul execuţiei bugetare, Direcţia de Impozite şi Taxe locale a avut o 
colectare peste nivelul aprobat iniţial. Aceste sume, dacă nu le bugetăm, nu le putem 
cheltui. La sfârşitul anului, rămânem cu ele în sold, nu vom putea realiza plata facturilor 
curente. De ce bugetăm la fiecare rectificare partea de funcţionare, de întreţinere a 
oraşului? Pentru că la începutul anului ne asigurăm finanţarea obiectivelor de investiţii. 
Acolo este nevoie de o procedură care durează foarte mult. Dacă noi nu prevedeam la 
începutul anului obiectivele de investiţii mari şi le puneam la rectificările ulterioare  din 
iulie, din august, din octombrie, exista riscul să nu le putem realiza până la sfârşitul anului. 
De aceea funcţionăm aşa. Nici noi nu ne dorim să venim în fiecare lună cu rectificare 
bugetară, pentru noi este o muncă în plus. Şi noi ne-am dori să punem toţi banii la 
începutul anului şi să rămână aşa, dar practica dovedeşte că este necesară această 
rectificare. 

Dl. Preşedinte: 
Ca un scurt răspuns d-nei Ungureanu şi d-lui Sas, am întrebat la RAADPFL. 

Panseluţele ne-au consumat anul acesta 10 mii lei, adică aproximativ 100 milioane lei 
vechi.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Minţiţi, cum să fie aşa ceva? Adică în fiecare lună dăm 2500 mii lei. Hai să fim serioşi.  
Dl. Preşedinte: 
Vă invit să număraţi panseluţele din oraş, dacă n-aveţi altă treabă. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
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Lasă testele, dl. Dindirică, pentru alţii. Mai bine mie nu mai îmi răspundeţi că mă 
enervaţi. 

Dl. Preşedinte: 
Aşa, şi? Eu zic să nu vă plesnească ceva. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Poate ţie să plesnească ce n-ai. Mie n-are ce să-mi plesnească. 
Dl. Preşedinte: 
Păi, dacă n-ai? 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Dindirică, ce faci măi? Îmi iei pâinea de la gură? 
Dl. Preşedinte: 
Mă scuzaţi, dl. Vasilcoiu, dar na! 
Vă rugăm să votaţi în aplicaţie proiectul de hotărâre. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-916.211,41 mii lei (591.612,41 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 324.599 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-916.327,41 mii lei (591.612,41 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 324.715 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.2-51 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova, conform anexei nr.52 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2021, rectificat, conform anexei 
nr.53 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, 
derulate în anul 2021 de către municipiului Craiova, rectificate, conform anexei 
nr.54 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2021. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 
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- 7 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Sas Teodor, Enescu Georgel, Diaconu 
Răzvan, Voicinovschi Mădălin, Vasile Marian, Corâţu Cosmin) 

- 6 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu, Stoian Daniel) 

 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Poliţiei Locale a 

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

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

Municipiului Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
1. total venituri-33.470,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

32.755,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 715,00 mii 
lei); 

2. total cheltuieli-33.470,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 32.755,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 715.00 
mii lei), 

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

Local al Municipiului Craiova nr.126/2021. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
4. 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: 
1. total venituri-14.653,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
2. total cheltuieli-14.653,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

voturi. 
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5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 202 
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 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. 
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

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

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.529.947,41 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.533.262,41 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 : 
- 18 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, Berceanu Dorel, 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, Vasilcoiu 
Mădălin) 

- 7 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, 
Vasile Marian, Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Diaconu Răzvan) 

-  2 abţineri (Teodorescu Nicu, Borţoi Manuel) 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, pe anul 2021 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că aici este cu extinderea cimitirului Ungureni, nu? Ce suprafaţă extindem 

acolo? Asta aşa, ca fapt divers, să ştim şi noi, şi cetăţenii. Cât se extinde? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
5400 mp.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Iar creşterea bugetului vine de la cheltuielile materiale cu lucrări care se fac acolo, 

deoarece ştiţi că a crescut foarte mult preţul la materiale. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu ştiu exact unde se face. Se mai intră în serele alea? 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Era o zonă liberă între ultima seră şi colţul cimitirului, spre IRA. Tot în această 

rectificare bugetară se mută cheltuieli cu taxe şi impozite, deoarece, chiar dacă nu mai 
este în administrarea lor Centrul Multifuncţional, cele două clădiri, legea prevede că ei 
plătesc impozitul pe aceste clădiri până la sfârşitul anului. Asta înseamnă 140 mii lei.  

Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru, din eroare am votat împotrivă.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
S-au prins şi ei că nu sunt panseluţe. 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Căruia nu-i plac panseluţele, o să-l invit în Cişmigiu şi Herăstrău să vedeţi boscheţii 

lui Nicuşor şi ai lui Clotilde.  
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
După ce am aflat că panseluţele din Craiova au costat cât indemnizaţia de la un 

consiliu de administraţie de la CEO. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar noi nu plantăm panseluţe în Craiova, când o să pricepeţi? Au costat pentru că 

sunt foarte puţine. 
Dl. Preşedinte: 
Au fost aproximativ 5000 de fire. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Curge laptele şi mierea în Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome    de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2021, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea            
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2021. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 23 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, 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, Spânu Dan, Sas Teodor, Stoian  Daniel, Ungureanu Adriana, Vasilcoiu 
Mădălin, Vasile Marian) 

- 4 abţineri (Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu 
Nicu) 

 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.385/2021 referitoare la  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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.385/2021 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 
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. 
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în 

calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării 
evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”, ediția a III-a, în data de 16 
decembrie 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 participarea municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației 

Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului 
Doljean „Ilie Balaci”-ediția a III-a, în data de 16 decembrie 2021. 
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          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 15.000 
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociația Județeană de Fotbal Dolj, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociația Județeană de Fotbal Dolj vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.303/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului 

Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2018, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de  hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unor 

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

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul excluderii locuinţei situată în 
municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.7 
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Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 5 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1, 2, 3 şi 4 din 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la punctul 5 din anexa la prezenta 
hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

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

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
13. 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. 



sed ord. 25.11.2021                                                        27                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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. 
 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de priorităţi pentru atribuirea de 

spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele 
juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii 
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei 
Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European 
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 lista de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii 
nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28  

            septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contractul de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
prevăzut la art.1, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe  o perioada de 4 ani, pentru 
sediu.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

- 7 abţineri  (Voicinovschi Mădălin, Stoian Daniel, Corâţu Cosmin, Marinescu 
Radu, Sas Teodor, Diaconu Răzvan, Enescu Georgel) 

 
 
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.77102/18.01.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mihală Florin-Daniel, medic titular al Miha Holding S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
  Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.77102/18.01.2007 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mihală Florin-Daniel, 
medic titular al Miha Holding S.R.L., având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 55,81 mp., aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craiovița Nouă), pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, 
începând de la data 01.01.2022, până la data 30.06.2029. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.77102/18.01.2007. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mihală Florin-Daniel vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 

nr.47/16.12.20016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
  Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.47/16.12.20016, încheiat 

între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în 
comun a unei stații de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 303,00 mp., 
situat în bulevardul Dacia, nr.48 B, intersecție cu Aleea III Castanilor, pe o perioadă 
de 5 ani, de la 16.12.2021, până la 16.12.2026. 

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

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.221/2016 referitoare la aprobarea asocierii între 
Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. 
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Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. DCV GAZ S.R.L. vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 
17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect  

valoarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza  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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii 

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. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

preţul de pornire la închirierea prin licitaţie publică a terenurilor aferente a 9 
staţii de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect stabilirea preţului de pornire 
pentru închirierea, prin licitaţie publică, a terenurilor care  aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, aferente a 9 staţii de alimentare a automobilelor 
electrice din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 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. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

cuantumul  prestaţiei titularului 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 
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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. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației 

titularului dreptului de superficie asupra terenului care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, situat în str.Nanterre, nr.90, în suprafață de 87 mp., în 
cuantum de 38.139 lei/an, echivalent a 7.707 euro/an, respectiv valoarea dreptului 
de superficie de 3.178 lei/lună, echivalent a 642 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 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 : 
- 26 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, 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) 
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri către S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

bunuri: 
          a) terenul în suprafață de 9000 mp., aparținând domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în str. Fluturi, nr.48 (actual 54); 
           b) bunul „Generator de ceață caldă”, având valoarea de inventar de 24.393,81 lei. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de 

concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., astfel: 
a) la anexa nr.1 se modifică poziția 373 „Teren str.Fluturi”, ca urmare a majorării 
suprafeței bunului, de la 2729 mp, la 11729 mp. și se anulează poziţiile nr. 3, 4, 8, 
369; 
b)  la anexa nr.2 se completează cu bunurile identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
c) la art.3 se modifică redevența lunară, prin majorare cu suma de 1.831,69 
lei/lună, respectiv, de la 121.652,70 lei/lună, la 123.484,39 lei/lună, începând cu 
data de 01.12.2021. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între 
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municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 și își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.349/2021.  

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere  încheiat între 

municipiul Craiova și Regia Autonomă de Administratrare a Domeniului Public 
și Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în comun a Business 
Centre Sud Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de asociere nr.14271/10.08.2017, încheiat între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
având ca obiect administrarea şi exploatarea în comun a Business Center Sud 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Popoveni, nr.3C, începând cu data de 
20.01.2022. 

Art.2. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.210/2017 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în 
comun a Business Centre Sud Craiova. 

             Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la bunurile proprietatea 
municipiului Craiova transmise in concesiune Companiei de Apă Oltenia S.A. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.531/2018, după cum urmează: 
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a) se completează cu bunurile care aparțin domeniului public al municipiului 
Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

b) se actualizeză elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 
care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, identificate la 
poziţiile 2213 bis, 4144, 4145, 4145 bis, 4146, 4146 bis, 4147, 4147 bis, 4148,  
conform anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 1 abţinere (Diaconu Răzvan) 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului 

Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în 
suprafaţă de 6840 mp, situat în  str. Artileriei nr.13, jud. Dolj (fost str.Artileriei, 
Zona Blocurilor ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii unei creșe 
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 declararea de uz și interes public local a imobilului- teren, care aparține 

domeniului privat al municipiului Craiova, având numărul cadastral 247444, în 
suprafaţă de 6840 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 247444 , situat în  str. 
Artileriei nr.13, jud. Dolj (fost str. Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier 
Veteranilor), în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire creșă mare 
str.Artileriei, nr.13, fost str.Artileriei, zona Blocurilor ANL, cart.Veteranilor, 
municipiul Craiova, județul Dolj”, în cadrul Programului național de construcție 
creșe. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova,  a imobilului - teren identificat la art.1. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.396/2021 şi nr.522/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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. 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului 

Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în 
suprafaţă de 9112,81 mp., situat în Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, în 
vederea construirii unei creșe 
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 dezmembrarea imobilului-teren care aparține domeniului privat al 

municipiului Craiova, în suprafață de 24000 mp., având numărul cadastral 200615 
(număr cadastral vechi (13005-13006)/2/3), înscris în Cartea Funciară nr.200615, 
situat în cartier Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, în două loturi, după cum 
urmează: 

                a) lotul 1, în suprafață de 14887,25 mp; 
                b) lotul 2, în suprafață de 9112,81 mp.                
Art.2. Se aprobă declararea de uz și interes public local a imobilului-teren, lot 2, care 

aparține domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 9112,81 mp, 
situat în  cartier Romanescu, str.Potelu, T27, P1, identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de 
investiții  

            „Proiect Tip-Construire creșă mare, Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, 
municipiul Craiova, județul Dolj”, în cadrul Programului național de construcție 
creșe. 

Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova,  a imobilului - teren identificat la art.2. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a 
terenului identificat la art.1 şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2021 şi nr.522/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.6. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. 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. 
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25. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional 
nr.4 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
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 de drept al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.4 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și a Directorului Executiv al Asociației, ca în 
numele și pe seama Municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr.4  
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea contractului 
privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

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

-  5 abţineri ( Voicinovschi Mădălin, Stoian Daniel, Enescu Georgel, Teodorescu 
Cosmin, Diaconu Răzvan).  

 
 
26. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
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Compania de Apă „Oltenia” S.A., să voteze prelungirea mandatelor 
administratorilor neexecutivi 
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, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 26.11.2021, prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi/membrii în 
Consiliul de Administrație pentru o perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de 
finalizarea procedurii de selectie a noilor administratori. 

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat al fiecărui 
administrator neexecutiv, având ca obiect  modificarea art.2  alin.1 din contractul 
de mandat, care va avea următorul conţinut: "se prelungește durata contractului 

de mandat pentru fiecare administrator neexecutiv, începând cu data de 

30.11.2021, pe o perioada de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării 

procedurii de selecție a noilor administratori",  prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., să semneze actul adiţional  la contractul de 
mandat. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. și dna. Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa 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, Vasilcoiu Mădălin) 

- 5 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Sas Teodor, 
Corâţu Cosmin, Vasile Marian) 

- 4 abţineri (Stoian Daniel, Enescu Georgel, Teodorescu Cosmin, Diaconu 
Răzvan).  

 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism 

privind dimensionarea numărului de parcări în funcție de destinația și 
dimensiunile investițiilor în municipiul Craiova 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 

     Pe scurt, amendamentul pe care l-am propus în comisie afectează doar punctul 14 în 
ceea ce priveşte clădirile rezidenţiale. În forma iniţială propusă erau prevăzute două locuri 
de parcare pentru fiecare apartament, şi garsonierele erau exceptate. După amendament, 
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am propus ca şi garsonierele să aibă un loc de parcare, dar distincţia să fie făcută în funcţie 
de numărul de mp utili ai apartamentului. Discuţia va fi următoarea: 1.3 locuri de parcare 
pentru fiecare apartament care are o suprafaţă utilă sub 60 mp şi 1.7 locuri de parcare 
pentru fiecare apartament care are o suprafaţă  de peste 60 mp utili. 
     Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
     Dar eu sunt curios ce clădiri sunt acelea, că o garsonieră de 60 mp este cât apartamentul 
meu cu 3 camere. 
     Dl. Consilier Local Cîrceag: 
     Nu este o garsonieră de 60 m. În propunerea iniţială, garsonierele erau încadrate aşa 
cum sunt în lege, cu o suprafaţă de maxim 37 mp. În momentul de faţă, practic, nu mai 
este o distincţie între garsoniere şi non garsoniere, ci apartamente sub 60 mp, care implicit 
sunt garsoniere, şi două camere şi cele mai mari.  
     Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
     60 mp sunt şi cu trei camere. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     O rectificare aş vrea să se facă. În mod greşit, la punctul 1, la amendamentul 1.2, am 
fost şi eu menţionat alături de dl. Cîrceag. În realitate, aici am avut eu intervenţii în 
comisie alături de el, deci la punctul acesta la care suntem acum, la 27, la acest 
amendament să fiu menţionat şi eliminat de la 1.2.  
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Eu v-am precizat că la acesta, dar m-aţi atenţionat să nu uit că sunteţi la amendamentul 
acesta când vorbea dl. Cîrceag de Lipscănie. Eu v-am atenţionat că sunteţi la 27 şi nu 
suntem la punctul 1. Corectăm noi. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Îmi cer scuze, poate nu am fost atent. Mulţumesc! Mai am o intervenţie după votarea 

amendamentului.  
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, vă anunţăm că şi grupul PSD va vota 

amendamentul propus de dl. Eduard Cîrceag. Aşadar vă rog să votaţi în aplicaţie 
amendamentul. Punctul 27.1.  

Amendamentul propus de dl. Eduard Cîrceag şi Lucian Săuleanu se modifică art. 
14(2)  alin. 2 lit. a) cu următorul text; pentru locuinţele colective vor fi prevăzute: 1.3 
locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţă utilă sub 60 mp; 1.7 locuri de 
parcare pentru fiecare apartament cu o suprafaţă uitlă care depăşeşte 60 mp, asigurate la 
sol şi în subsoluri, demisoluri sau partere cu destinaţia de garaje, în condiţiile prezentului 
regulament se instituie obligativitatea de proiectare a unuia sau mai multor niveluri având 
destinaţia de spaţii de parcare pentru imobilele de locuinţe colective , se abrogă art. 14 
(2) alin. 2, lit. b.  

     Amendamentul a fost votat cu: 
- 26 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa, 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, 
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Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Teodorescu Nicu, 
Ungureanu Adriana, Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Stoian Daniel) 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Aveam o intervenţie după votarea amendamentului. Prima chestiune mă interesa 

art. 19. De ce exceptăm o zonă destul de mare din centrul Craiovei în condiţiile în care 
este posibil pe viitor şi acolo să se facă investiţii de natura celor care impun un anumit 
număr de locuri de parcare. 

D-na Arhitect Gabriela Miereanu: 
Art. 19 face referire la Centrul istoric al Craiovei în care prin PUZ-ul de zonă 

centrală avem obligativitatea de a constitui front continuu întrucât ocuparea parcelară este 
clădirea a aproape 90% din lot. Este specificul şi ţesutul tradiţional al Craiovei care a fost 
menţinut şi se va menţine în toate PUZ-urile care vor viza această zonă sau în PUG în 
aceeaşi situaţie. Este casă lipită de casă. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Ideea este că acolo avem un alt regulament, dl. Săuleanu, şi dacă va fi nevoie 

vreodată, vom interveni pe acel regulament. Din cauza asta le-a exceptat, pentru că acolo 
este un regulament separat. 

D-na Arhitect Gabriela Miereanu: 
Toată zona este pietonalizată.  
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Bănuiam că este vorba de zona istorică. Era evident acest lucru, dar nu înţeleg de 

ce nu s-ar putea acolo face, în măsura în care se vor realiza investiţii noi, să facă un 
subteran, să facă unul, două, trei? Nu este posibil tehnic? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este un regulament separat. Când vom simţi nevoia să intervenim pe zona 

respectivă, vom face în acel regulament. Nu în acesta de aici. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Bun, dar regulamentul ăla nu priveşte o astfel de limitare. Înţeleg ce spuneţi, dar 

acolo nu există o limitare în acest sens. Cu alte cuvinte, se va aplica acel regulament care 
vizează acea zonă şi nu vor exista astfel de condiţionări. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Ce condiţionare vreţi dvs. să facem noi pe zona de centru? 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Dacă, de exemplu, se dărâmă şi se face un hotel acolo, pe centrul Craiovei, presupun 

că se poate tehnic chestiunea asta, la un moment dat, dar nu ştiu, peste 10-20 de ani, acela 
înseamnă că nu trebuie să-şi facă două niveluri în subteran, să-şi facă locuri de parcare, 
nu? Pentru că este în zonă istorică şi se aplică celălalt regulament care nu prevede o astfel 
de condiţionare. Repet, condiţia asta nu este în celălalt regulament privitor la zonele 
istorice. Verificaţi-o! Repet, eu o ridic ca problemă, dar nu mi se pare în regulă, pentru că 
discuţia este între lege specială, lege generală, dar sunt două regulamente. Care va avea 
prioritate? Regulamentul privitor la zona aceea restrictivă care nu conţine o astfel de 
condiţie? Asta era prima chestiune. 
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A doua chestiune era legată de intrarea în vigoare. Am văzut că scrie la data 
publicării. Nu mai ştiu dacă era precizat foarte clar, se aplică sau ar trebui să se aplice 
celor care solicită de aici înainte certificate de urbanism. Există? Că eu nu am găsit text. 
Este clar menţionat acolo, în regulament? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă a apucat deja să-şi ia certificatul de urbanism, merg pe vechea reglementare. 

Dacă o să fie de la data publicării, o să fie pe noua reglementare pentru că noi deja, ca 
autoritate, le-am scris lor în certificatele de urbanism ce anume au voie să construiască şi 
le-am scris, evident, pe vechiul regulament. Când ajung la autorizaţia de construire, 
automat vom lua de bun certificatul de urbanism pe care tot noi l-am eliberat şi atunci va 
merge pe vechea reglementare. 

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Nu credeţi că ar fi utilă o specificare mai clară în acest sens, un articol, un 

amendament în acest sens?  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este foarte clar pentru că noi ştim şi noi îl aplicăm şi ştim ce avem de făcut, deci nu 

vă faceţi probleme că nu va fi niciun fel de sincopă aici. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Eu aş face, totuşi, un amendament în acest sens, dacă nu vă îngreunează activitatea. 

În sensul că regulamentul nu se aplică cu privire la investiţiile sau persoanele care au 
obţinut certificat de urbanism pentru investiţia pe care doresc să o realizeze. În felul acesta 
tranşăm această problemă. Nu ştiu, poate au şi alţi colegi altă opinie.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
Cred că este superflu acest amendament propus de tine, atâta timp cât şi 

regulamentul şi o lege nu poate să retroactiveze, să reglementeze ceva. De la certificatul 
pe vechea reglementare, când se eliberează autorizaţia, trebuie respectat certificatul pe 
vechea reglementare. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Certificatul de urbanism este act de informare. De obicei, se aplică legea în vigoare 

la data la care se eliberează sau se emite un act. În cazul de faţă, certificatul de urbanism 
respectă condiţiile de la data la care au fost eliberate. Ca atare, acolo sunt condiţiile. 
Indiferent că apare ulterior, un act normativ care este supus condiţiei de publicitate după 
comunicarea către Prefect pentru executarea tutelei administrative, deci are timpul 
suficient de a vedea că nu este sub incidenţa acestui regulament. Plus că noi vom face şi 
publicitatea suplimentară, dar certificatele anterior eliberate nu au introduse condiţii 
viitoare.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Eu aş fi vrut să reţineţi amendamentul acesta, chiar dacă îl votaţi, undeva va face 

bine în sensul că este inutil, că este superflu, dar măcar tranşăm o problemă. Eu insist. 
Tocmai că discuţia asta este de informare. De asta spun, pe mine m-ar ajuta foarte mult 
să-mi lămuresc problema aceasta a aplicării.  

Dl. Preşedinte: 
Mie mi se pare că vreţi să inserăm acolo că acest regulament respectă legea. Chiar 

aşa să sune. 
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Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Nu, că nu se aplică persoanelor fizice sau juridice care au obţinut certificate de 

urbanism până la momentul publicării. Acesta este amendamentul.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
N-avem nimic împotrivă. Suntem de acord. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În momentul acesta se vorbeşte mult de faza de autorizare şi de aceea zicea şi dl. 

Săuleanu, să ne asigurăm cumva că este în regulă. 
Dl. Preşedinte: 
Autorizarea se face exact cum scrie în certificatul de urbanism, nu se face pe lângă. 

Vă propun ca acest amendament al d-lui Săuleanu să-l votăm verbal. Este mai simplu să 
spună cineva dacă este împotrivă. Nu este nimeni. Noi îl susţinem.  

Amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Aveam aceeaşi nelămurire ca şi dl. Săuleanu. Este bine că se specifică. La fel am o 

nelămurire. Să ne înţelegem foarte clar. Suntem pentru redimensionarea locurilor de 
parcare, dar în acest regulament spune la un moment dat că se vor asigura parcări pe sol 
şi în subsol. Şi mă gândeam la posibilitatea în care o clădire existentă veche, nouă, care 
vrea să-şi pună o mansardă şi beneficiază de teren pentru a asigura locurile de parcare. 
Acolo scrie că în subsol şi pe sol. Le poate asigura? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Tocmai de aceea scrie că este şi pe sol. Nu suntem absurzi acum să-i punem să-şi 

dărâme clădirea ca să facă parcare. Ne referim în general la clădirile noi. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu era pus sau, era pus şi, de asta am întrebat. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Atenţie că la art. 14 alin. 2 lit. a pe care îl aveţi enunţat acum, el este propus a se 

înceta prin amendamentul d-lui Cîrceag pe care l-am însuşit. Adică reformularea dată de 
dl. Cîrceag exclude b, dar reformulează şi alin. 2 în acelaşi timp, dacă vă uitaţi. Şi atunci 
nu este niciun impediment legal.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu. Eu am în faţă varianta exact cu reformularea făcută de dl. Cîrceag. Asta pe care 

o aveţi dvs.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Repet, suntem pentru mărirea numărului locurilor de parcare la construcţiile 

construite pentru fluidizarea traficului, dar îmi este teamă ca acest regulament să nu 
împingă cumva investiţiile către comunele limitrofe. Adică cred că o să mai lucrăm pe 
viitor la el pentru că nu ştiu dacă se pot asigura locuri de parcare pentru că am văzut că 
pentru o creşă îţi trebuie 30 mp pentru un copil. Adică să faci o creşă undeva în oraş cu 
100 de copii îţi trebuie 3000 mp spaţiu verde. La fel pentru o pensiune care are 20 de 
camere îţi trebuie şi un loc de parcare pentru autocar pe care să-l întoarcă. Dar, în esenţă 
este un punct de plecare. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 



sed ord. 25.11.2021                                                        40                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Să ştiţi că astea sunt reglementările din lege. Şi mie mi se pare absurd să pui pentru 
fiecare bolnav, un număr de mp de spaţiu verde, dar astea sunt reglementările din lege. 
Din cauza asta, în loc de 8 ha pentru Spitalul Regional, până la urmă, armata a trebuit să 
vină şi să pluseze până la 24 de ha, că şi-au dat seama că n-aveau cum să respecte aceste 
reglementări legale. Poate că acolo ar trebui umblat un pic, în legislaţie. În ceea ce ne 
priveşte pe noi, noi ne-am asigurat că se crează locuri de parcare şi în subsol şi pe teren. 
De ce? Pentru că ne-am trezit în situaţia în care vine cu un teren mare, îşi face blocul, 
parcarea lângă, după care vine, dezmembrează terenul respectiv, îl vinde şi mai apare 
acolo un bloc. Nu mai vrem să se întâmple chestiunea asta. Adică dacă ei erau toţi corecţi, 
constructorii, nu aveam acum de ce să ajungem aici. Din păcate, asta este. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Să ştiţi că în perioada 2009 – 2012 când am fost preşedintele comisiei de urbanism 

şi erau 20-30 de PUZ -uri pe lună, picam tot ceea ce nu avea locuri de parcare, sau care 
erau desenate de arhitect aşa, puse din elicopter.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi punctul 27 cu cele două amendamente deja însuşite. 

          Art.1. Se aprobă Regulamentul local privind dimensionarea numărului de parcări, în 
funcție de destinația și dimensiunile investițiilor, în municipiul Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.271/2008. 

         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 : 
- 21 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, 

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

- 6 abţineri (Stoian Daniel, Enescu Georgel, Diaconu Răzvan, Sas Teodor, 
Voicinovschi Mădălin, Ungureanu Adriana).  
 

 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 

reconsiderarea urbanistică intersecție str. Anul 1848 - str. Caracal”, în vederea 
construirii unei locuințe, cu regim de înălțime S+P+1+2 parțial, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.91 
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 reconsiderarea urbanistică intersecție 

str. Anul 1848 - str. Caracal”, în vederea construirii unei locuințe, cu regim de 
înălțime S+P+1+2 parțial, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
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Anul 1848, nr.91, 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: 
- 19 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, , 

Diaconu Dan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, 
,Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Sas Teodor, Ungureanu 
Adriana, Corâţu Cosmin, Vasile Marian) 

- 8 abţineri (Stoian Daniel, Enescu Georgel, Diaconu Răzvan, Voicinovschi 
Mădălin, Marinescu Radu, Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Teodorescu 
Nicu).  

 
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

introducerea parțială în intravilan și reglementarea urbanistică în zona de 
locuințe și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+2, generat de 
imobilul din municipiul Craiova, Tarlaua 36, Parcela 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 Planul Urbanistic Zonal referitor la introducerea parțială în intravilan și 

reglementarea urbanistică în zona de locuințe și funcțiuni complementare, cu 
regim de înălțime P+2, generat de imobilul din municipiul Craiova, Tarlaua 36, 
Parcela 3, 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, Borţoi Manuel, , 

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

- 4 abţineri (Stoian Daniel, Enescu Georgel,  Voicinovschi Mădălin, Teodorescu 
Nicu).  
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reconsiderare urbanistică zona str.Geniștilor-str.De 364-str.Regimentul 1 
Artilerie Grea, în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălțime 
S+P+3+M și locuințe individuale, cu regim de înălțime S+P+1, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Geniștilor, nr.54 
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  zona 

str.Geniștilor-str.De 364-str.Regimentul 1 Artilerie Grea, în vederea construirii 
de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+3+M și locuințe individuale, cu 
regim de înălțime S+P+1, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Geniștilor, nr.54, 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: 
- 22 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, , 

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

- 5 abţineri (Stoian Daniel, Enescu Georgel,  Voicinovschi Mădălin, Teodorescu 
Nicu, Diaconu Răzvan).  
 

 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului administrativ al 

Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 schimbarea sediului administrativ al Spitalului Clinic Municipal     

„Filantropia” Craiova, din bd.Nicolae Titulescu, nr.40, în str.Filantropiei, nr.1, 
corpul de clădire C2 (fosta Clinică de Cardiologie). 

Art.2. 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: 
- 25 voturi pentru ( Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, , 

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

- 2 abţineri (Teodorescu Nicu, Vasile Marian) 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliuui Local al 

Municipiului Craiova să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor 
Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuţia şi furnizarea energiei 
termice distribuită în sistem centralizat 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
415,30 lei/Gcal, la 487,41 lei/Gcal (TVA inclus). 

    Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice 
distribuită din centrale termice, de la 701,93 lei/Gcal, la 930,93 lei/Gcal (TVA 
inclus). 

  Art.3. Se aprobă modificarea tarifului local pentru populație, de la 390 lei/Gcal, la 462,11 
lei/Gcal (TVA inclus). 

    Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
să aprobe si să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, 
modificarea, începând cu 1 noiembrie 2021, a tarifelor pentru distribuția și 
furnizarea energiei termice distribuită în sistem centralizat. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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,  Borţoi Manuel, Diaconu Razvan, Enescu Georgel, 
Sas Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu) 

 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova şi 

Federaţia Română de Atletism, în vederea organizării Campionatului European 
de Atletism U20, din anul 2023 
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 asocierea între Municipiul Craiova şi Federaţia Română de Atletism, în 
vederea organizării Campionatului European de Atletism U20, din anul 2023, pe 
Stadionul de Atletism din municipiul Craiova. 

           Art.2.  Contractul de asociere va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova după obţinerea dreptului de a organiza această competiţie,  din partea 
Asociaţiei Europene de Atletism. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 460/2021 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director 
şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Vă citesc acum enunţul. Este ceea ce vă spuneam la începutul şedinţei. Hotărârea are 

un articol care sună aşa: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.460/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova, cu un nou  alineat care va avea următorul conţinut: 
            „(2) În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nu se prezintă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va desemna un alt consilier 
local din lista prevăzută la alin.1.”  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
La acest punct, dacă se poate, o scurtă intervenţie. Dacă tot sunteţi la putere acum 

împreună cu cei de la PNL, poate că ar fi bine să şi faceţi depolitizarea educaţiei şi 
sistemului de învăţământ.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dvs. faceţi amendamente în Consiliul Local cu PSD, dl. Drăgoescu.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Acum poate ar fi bine să renunţaţi la depolitizarea sistemului de învăţământ.  
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Păi n-a fost, domne, USR la Guvern? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ministerul Educaţiei, tot timpul a fost la PNL, sau la PSD.  
Dl. Consilier Local Stoian: 
Şi de aceea a mers bine întotdeauna Ministerul Educaţiei , dl. Drăgoescu. 
Dl. Consilier Local Vasilcoiu: 
Dacă tot suntem la putere, nu facem şi noi pensii speciale şi la consilierii locali? 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu mai face glume din astea că s-ar putea să se prindă. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Pot să am o intervenţie scurtă la acest punct? În sensul de a comunica o veste bună, 

zic eu. Cred că deja d-na Secretar ştie. Cu acea decizie din 22 noiembrie, de acum trei 
zile, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că în privinţa membrilor care sunt în 
consiliile de administraţie în preuniversitar, pot să fie şi alte persoane decât consilierii 
locali. Este deja pronunţată de trei zile, este dată tot ca urmare a unei cereri venite de la 
Craiova, de la Curtea de Apel. Cu alte cuvinte, nu mai trebuie neapărat să fie consilieri la 
grădiniţe, şcoli. Putem să numim alte persoane ,să mai degrevăm, adică să fie reală 
prezenţa în instituţiile respective. Bănuiesc că este foarte greu să participaţi, cu toţii, la 
cele 7-8 şedinţe lunare de CA la şcoli. Asta este o veste bună. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a art.1 din  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.460/2021 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a probei de 
interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, cu un nou  alineat care 
va avea următorul conţinut: 

            „(2) În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nu se prezintă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va desemna un alt consilier 
local din lista prevăzută la alin.1.”  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj 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, 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 
Daniel, Ungureanu Adriana , Vasilcoiu Mădălin, Vasile Marian) 

-  2 abţineri (Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 
35. Întrebări și interpelări 
      Dl. Consilier Local Borţoi Manuel: 
      Pe strada Dr. Ion Augustin din 1 Mai au fost taiati 13 copaci, datorita noii 
asfaltari.,Excavatorul le-a rupt radacinile si s-au uscat. Este necesara plantarea altor pomi, 
cand aveti in plan aceasta replantare? 
     Canalul colector al orasului a ramas necasetat pe o portiune ce trece prin oras si 
deranjeaza atat vizual, cat si olfactiv.Cand se termina casetarea canalului colector macar 
pana la Targul de la Facai ? 
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     Dl. Consilier Local Octavian Sorin Marinescu: 
     Care este situația (juridică/proprietate) terenului situat pe Calea București, între 
Teatrul Colibri și Blocul D3? Este practic terenul situat în stânga Teatrului Colibri, privit 
dinspre Calea București. Este un părculeț neîngrijit, aparent spațiu verde, dar lăsat în 
paragină. Știu că la un moment dat, nu demult, era chiar de vânzare terenul, pe internet. 
Este o zonă destul de aglomerată, cu Facultatea de Mecanică, vis a vis, blocuri, de jur 
împrejur, ale căror locuri de parcare sunt insuficiente. Teatrul Colibri, de asemenea, nu 
are o parcare proprie, iar atunci când sunt acolo evenimente, toți participanții la 
evenimente ocupă parcările rezidențiale, creând un adevărat haos în zonă. Dacă există 
posibilitatea, cred că ar trebui luată în considerare achiziționarea acestui teren, pentru a 
se construi o parcare supraterană care să deservească, atât locatarilor blocurilor, cât și 
teatrului sau facultății și să mai reducă presiunea lipsei locurilor de parcare din zonă. 
     Dl. Consilier Local Lucian Săuleanu: 
     Stadiu delimitarea si amenajarea strazilor din cartierul Veteranilor pentru a permite 
accesul la domiciliul locuitorilor, imobile întabulate în CF. Cartierul este intr-o zona in 
constructie si desi, exista PUZ in care sunt prevazute drumuri de acces, fizic aceste 
drumuri nu sunt respectate. Accesul către imobile, pe diverse proprietati neimprejmuite 
(camp deschis) dar care nu corespund strazilor prevazute in PUZ, in conditii 
impracticabile, pe vreme ploioasa sau de iarna. Se solicită să ia masuri pentru a delimita 
caile de acces intr-o zona rezidentiala a Craiovei. Sesizare formulată de LUPU IONUT, 
LUPU MIHAELA, domiciliati în Craiova, cartier Veterani, str. Cavaleriei nr. 99A, 
judetul Dolj (fost str. Genistilor nr.73, fost T27, P14). 
     Identificarea rapidă a unor soluții pentru locuitorii de pe str Teilor, parcele din Tarlaua 
74 care aparțin de Craiova și prin efectuarea lucrărilor li s-a blocat accesul către oraș, 
fiind nevoiți să ocolească prin Ghercești mai mulți kilometri, nu se mai asigură accesul 
masinilor de la Iridex, etc. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Voi răspunde d-lui Borţoi care mă întreabă de copacii care au fost tăiaţi pe str. Dr. Ion 
Augustin, din bvd. 1 mai. Nu au fost ţăiaţi, dar înţeleg că au fost afectate rădăcinile. Pe 7 
sau pe 8 decembrie este termenul de livrare pentru copaci, vor fi înlocuiţi. Deci, oriunde 
avem astfel de situaţii, vom înlocui imediat.  
 Canalul Colector al oraşului care a rămas necasetat pe o portiune ce trece prin oras si 
deranjeaza, atat vizual cat si olfactiv. Când se va termina casetarea Canalului Colector  
măcar până la târgul de la Făcăi?  - Vreau să vă spun că zona care este necasetată, nu este 
pe teritoriul Craiovei. Sunt două cartiere, stânga, dreapta, totuşi acest canal nu este pe 
teritoriul nostru. Am discutat deja cu primarul de la Podari ca să facem delimitarea 
graniţelor şi să ajungă la noi acest canal ca să-l putem caseta pe viitor. 
 Dl. Octavian Marinescu  ne întreabă despre terenul din Calea Bucureşti, între Teatrul 
Colibri şi bl. D3, care este un părculeţ neîngrijit, aparent spaţiu verde, dar lăsat în paragină 
şi ne sugerează ca să achiziţionăm acest teren pentru a se construi o parcare supraterană 
care să deservească, atât locatarii blocurilor, cât şi teatrului sau facultăţii şi să mai reducă 
presiunea locurilor de parcare. Este, într-adevăr, un teren privat. Vom face demersuri să 
vedem dacă se doreşte vânzarea lui către primărie pentru că, într-adevăr, în acea zonă, ar 
fi cam singura posibilitate de construire a unei parcări supraterane.  
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 Pentru dl. Săuleanu – care este soluţia pentru locuitorii din str. Teilor, poate să vă 
răspundă d-na Rela Filip. Este vorba de blocarea accesului de la Gherceşti, pe mai mulţi 
km. 
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Am discutat-o, mulţumesc. Mai mult era ideea de semnal, pentru că am văzut şi astăzi 
nişte incidente cu poliţia. Mai mult este important să ştie locuitorii din zonă că se fac 
demersuri şi , înţeleg, cu Consiliul Judeţean, s-au făcut nişte demersuri. Mai mult, aş vrea 
lor să ne adresăm prin acest mesaj. Mulţumesc! 
 D-na Viceprimar Filip: 
 Vreau să vă anunţ, pentru că sunteţi consilier local al municipiului Craiova, că Primăria 
Craiova, prin RAADPFL, azi a şi început pietruirea întregii suprafeţe de drum, care 
aparţine UAT Craiova, rămânând să continue drumul cei de la Consiliul Judeţean sau 
Gherceşti. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 M-aţi întrebat apoi despre cart. Veterani. Să ştiţi că străzile pe care se lucrează s-au 
clarificat din punct de vedere al spaţiului pe care noi am lucrat. Au mai rămas câteva 
străzi însă, unde urmează să le clarificăm şi am fost chiar eu în teren, am discutat acolo 
cu locuitorii din zonă. Mai avem de descurcat Aviatorilor, o parte din Marinei şi câteva 
alei din Geniştilor. Le avem în vedere şi să sperăm că nu vom avea probleme pe viitor, în 
momentul în care reuşim să asfaltăm totuşi acest cartier.  
 Dl. Consilier Local Săuleanu: 
 Unde se încearcă o identificare. Ei nici măcar nu au trasate străzile, asta este problema 
lor. Nu ştiu pe unde să intre. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Ştiţi care este problema lor? Acolo s-au retrocedat parcelele de teren. Teoretic ar fi 
trebuit ca ei să cedeze terenurile respective, pentru a li se construi străzi, pentru că sunt 
străzi pentru ei, nu vin eu să mă plimb prin cartierul respectiv. Li s-a dat de la autorizaţia 
de construire care este retragerea şi pentru casă şi pentru gard,  astfel încât, din punctul 
nostru de vedere, este totul foarte clar,  ca să rămână terenurile respective pentru străzi. 
Din păcate, nu toată lumea înţelege că ar trebui să doneze acele proprietăţi ca să 
beneficieze de utilităţi, de asfalt, de tot ce trebuie. 
 Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Dacă nu le donează, aşa o să rămână. Nu se poate face nimic, este clar.  
    D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
    Mi se pare normal să fie aşa, să le doneze, din moment ce aşteaptă de la municipalitate 
ca să le asfalteze şi să le introducă utilităţile, măcar atât. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Nu se pot face investiţii, dacă nu le donează. 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
 Nici deszăpezirea pe timp de iarnă nu se poate face. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dacă se poate, aş avea şi eu o întrebare, dacă mai este timp. Săptămâna trecută am fost 
şi eu, la solicitarea cetăţenilor pe str. Romaniţelor, din zona Brestei. Este acea stradă 
perpendiculară între Bâlteni şi Brestei şi acolo nu este asfalt, nu sunt gaze, nu este nimic, 
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deşi, de 20 de ani Primăria tot promite că reabilitează această stradă. Nu ştiu, o avem în 
vedere să o punem pe proiectul de investiţii pentru anul viitor? 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Se lucrează deja în Brestei, se lucrează în Bariera Vâlcii. Pe toate străzile pe unde 
avem deja introduse toate utilităţile, ştiţi bine că ne programasem anul acesta, ne 
rămăseseră vreo 3 milioane de euro cu care voiam să facem aceste investiţii. Din păcate, 
a trebuit să-i blocăm în acea garanţie. Asta nu înseamnă că anul viitor nu vom demara în 
continuare lucrări. Iar, în ceea ce priveşte celelalte străzi pe care se lucrează acum la 
canalizare,  sau Distrigaz introduce reţele de gaze pentru că am luat legătura şi cu cei de 
la Distrigaz, solicitând din partea primăriei ca pe străzile, 17 mi se pare că sunt, care 
înseamnă 20 km să îşi propună cumva ca anul viitor să facă totuşi, această investiţie, astfel 
încât să putem să demarăm şi noi lucrările de asfaltare.  
 În calea Brezei, de exemplu, unde s-a terminat canalizarea, i-am rugat pe cei de la 
Distrigaz să se mişte cât mai repede cu gazul ca să putem să asfaltăm. Noi speram să 
asfaltăm anul acesta, aveam şi banii prinşi în buget. Din păcate însă, asta a fost situaţia. 
S-au întins foarte mult cei de la gaze şi noi sperăm ca să ne lase timpul, dacă ies şi încă 
nu a nins afară şi se poate lucra, măcar să începem asfaltarea sau să lăsăm stratul de uzură 
pentru anul viitor.  
 Rugămintea mea este pentru toţi ceilalţi, să scrieţi întrebările şi să vă răspundem în 
scris pentru că ora este deja testul de târzie.  
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Vă mulţumesc mult! Să ne vedem sănătoşi! 

Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 25.11.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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