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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 16.12.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 26, dl. Enescu Georgel este absent motivat. Şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 25.11.2021. 
Cine este pentru? 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 decembrie 2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 7227/09.12.2021, 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 în  Sala 
de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8, în data de 
16.12.2021, ora 10,00,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 
luni ale anului 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021 

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

6. Proiect de hotărâre  privind  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 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021 

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul 
municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.300/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2022 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate 
închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinate închirierii 
tinerilor,  situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10 

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

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

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

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova 

23. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,  a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
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24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2022 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  care au 
fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, 
în care nu se mai desfășoară activitate educațională 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10682/20.01.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Pădureanu Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pădureanu 
Mariana 

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Casa de Cultură Traian 
Demetrescu, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6 

30. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii 

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj, a aprobării 
trecerii din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a unui imobil-teren situat pe raza administrativ - teritorială a Comunei 
Cârcea 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor 
de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului 
Craiova, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor 
de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 
acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații 
electronice în subteran 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea secţiei de terapie 
intensivă neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu 
echipamente medicale de înaltă performanţă” 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto”  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii„Construire hala metalică – Piața Brazda lui Novac” 

36. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova, pentru anul 2022 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2022 
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38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, în Adunarea 
Generală a Asociaților Termis Dolj 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiunea 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 

40. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor în 
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova 

41. Întrebări și interpelări 
  
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
decembrie 2021- ianuarie 2022 

 
       Ordinea de zi este suplimentată cu un punct, având în vedere demisia pe care am 
înaintat-o în această dimineaţă din funcţia de preşedinte de şedinţă.  
      Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 16.12.2021, 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 execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 
luni ale anului 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021 

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

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

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul 
municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.300/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2022 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate 
închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinate închirierii 
tinerilor,  situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10 

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

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

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

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova 



sed ord. 16.12.2021                                                        6                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2022 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  care au 
fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, 
în care nu se mai desfășoară activitate educațională 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10682/20.01.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Pădureanu Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pădureanu 
Mariana 

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Casa de Cultură Traian 
Demetrescu, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6 

30. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii 

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj, a aprobării 
trecerii din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a unui imobil-teren situat pe raza administrativ - teritorială a Comunei 
Cârcea 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor 
de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului 
Craiova, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor 
de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 
acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații 
electronice în subteran 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea secţiei de terapie 
intensivă neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu 
echipamente medicale de înaltă performanţă” 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto”  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii„Construire hala metalică – Piața Brazda lui Novac” 

36. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova, pentru anul 2022 
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37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2022 

38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, în Adunarea 
Generală a Asociaților Termis Dolj 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiunea 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 

40. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor în 
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova 

41. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
decembrie 2021-ianuarie 2022 

42. Întrebări și interpelări 
       
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

primele 11 luni ale anului 2021, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
primelor 11 luni ale anului 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

primelor 11 luni ale anului 2021, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 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) 

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 

11 luni ale anului 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-923.375,41 mii lei (601.825,41 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 321.550 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-923.491,41 mii lei (601.825,41 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 321.666 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.2-48 
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.49 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale Și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.50 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2021, rectificat, conform anexei 
nr.51 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, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială Craiova şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale Și Creșe din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
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- 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) 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre  privind  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 
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. 
 
 

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

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

Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-106.567,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 90.950,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 15.617,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli-107.854,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 92.237,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
15.617,00 mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.125/2021. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

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

a)  total venituri-193.740,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
144.301,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.439,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-193.740,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 144.301,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.439,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.123/2021. 

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

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

9. 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 – 1.506.662,41 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.509.977,41 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. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 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) 

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2021, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, 
la nivelul municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024 

     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 neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
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aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Municipiului Craiova, 
pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024. 

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

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

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

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic 

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

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

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

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

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

- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu) 
 
 

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

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C. 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Nicolăiţă Lorena, pe o perioadă 
de un an, începând cu data de 01.01.2022, conform actului adițional prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., dna. Bedelici Nicoleta Livia şi dna. Nicolăiţă Lorena vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

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

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Am considerat că este important să expunem câteva motive pentru acest punct pentru 

că, văd că din nou, ca şi în octombrie, avem modificarea, transformarea acestor posturi la 
Filarmonică. Sincer, am stat şi m-am uitat peste situaţia anilor anteriori. În primul rând, 
am văzut că în 2019 aveam 42 de artişti instrumentişti, în 2021, avem 41. Nu putem să 
motivăm această modificare cu imposibilitatea instituţiei de a desfăşura activitatea în 
acest segment. 

De asemenea, m-am uitat din 2017 şi până astăzi, nu au fost niciodată mai mult de 2 
posturi de debutant pentru artist instrumentist. Înţelegem că se vrea o chestiune de 
perspectivă, de modificare pentru următorii ani, dar nu cred că este cazul să facem o astfel 
de modificare, mai ales că ni se propune ceva extrem de asemănător cum s-a întâmplat în 
octombrie şi astfel cred că ar trebui să vedem mai îndeaproape ce se întâmplă acolo şi, 
mai ales, o astfel de solicitare considerăm că nu este neapărat validă în acest moment.  

Dl. Preşedinte: 
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Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
       Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu: 

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

- 9 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Sas Teodor, Stoian Daniel, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Dindirică Lucian, 
Diaconu Dan) 

       
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.300/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.300/2021 referitoare la aprobarea statului de funcţii ale Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, 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 şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, , Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 6 abţineri (Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana) 

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, care vor rămâne vacante în 
municipiul Craiova în anul 2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, 
care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2022, prevăzută în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii, prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.4. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale 
destinate închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

Craiova nr.276/2021, în sensul anulării poziției 4 referitoare la repartizarea, în 
vederea închirierii, către Ene Iuliana Carmen, a locuinței sociale situată în 
municipiul Craiova, Str. 22 Decembrie 1989 nr.16, Bl. 7, Sc. 1, Ap. 18. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 4 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.2 vor fi încheiate de către 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

Art.4. 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. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinate 
închirierii tinerilor,  situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.150, 
bl.R15, sc.1, ap.10 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, situată 

în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10, compusă din o 
cameră şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 46,88 mp., construită prin programe 
de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  
către Stancu Angelica Simona. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 61,46 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 39,93 
lei. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcția Impozite și Taxe şi Stancu Angelica Simona 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 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. 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.303/2021. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) se modifică elementele de identificare a bunului prevăzut în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziţia cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului   
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu 
modificările şi completările ulterioare.                                  

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

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

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

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

 
 

23. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,  
a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra spaţiului în suprafaţă de 
204,20 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea Unirii, nr.49. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

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

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect spaţii situate în Piaţa Craioviţa Nouă Big, prevăzute în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractului de închiriere, 
având ca obiect terenul situat în Târgul Municipiului Craiova, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 şi 
art.2 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

- 3 abţineri (Diaconu Razvan, Sas Teodor, Vasile Marian) 
 
 

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

în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a spaţiului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Gării, 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, documentaţia de atribuire şi contractul de închiriere 
a spaţiului identificat la art.1, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la tarifele pentru utilizarea 
locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova și Târgul Municipal 
Craiova. 

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziția 17 din anexa nr.1 și anexa nr. 18 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 195/2020, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 156/2021. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2022 
Dl. Consilier Local Sas: 
De altfel, am depus şi un amendament ieri, în comisia juridică, cu privire la 

menţinerea taxei pentru ocuparea meselor şi a terenurilor din pieţe, la valorile din anul 
2021. Se propune o creştere de 50% la mese şi o creştere de 20% la terenuri. Nu sunt de 
acord cu acest fapt, pentru că această creştere, automat va duce şi la creşterea preţului 
produselor care sunt vândute în Piaţa Centrală. Deci, aş dori să supuneţi acest 
amendament la vot, menţinerea taxei de ocupare a meselor la valoarea de 10-15 
lei/mp/lună  şi a terenurilor la 34 lei/mp/lună . Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Suntem într-un cerc vicios. Dacă SC Pieţe nu au bani, nu pot să modernizeze pieţele. 

Dacă nu măresc taxele, nu au bani, în mod evident. Anul acesta, ştiţi foarte bine că am 
aprobat din nou, indicatorii pentru piaţă, din cauza faptului că s-au majorat toate preţurile 
la materiale şi pornisem pe un preţ, după care a trebuit să fie modificat, din cauza creşterii 
preţurilor. Trebuie să ne uităm şi la celelalte municipalităţi din România şi să vedeţi că, 
la ora actuală, avem cele mai mici tarife puse societăţilor comerciale, atenţie!, ca să nu 
facem vreo confuzie între societatea noastră de pieţe şi alte societăţi comerciale  care 
închiriază tarabele în pieţe. Deci, dacă vrem să avem bani pentru SC Pieţe, bani pe care 
noi, municipalitatea, nu avem voie să-i investim în pieţele respective, trebuie să lăsăm 
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societatea noastră să se dezvolte. Şi nu poate să se dezvolte altfel decât majorând aceste 
tarife. Nu este o veste bună pentru nimeni, nici pentru noi, nici pentru absolut nimeni. 
Mai ales pentru societăţile comerciale care închiriază aceste tarabe în pieţe. Pe de altă 
parte, aşa funcţionează economia şi, dacă vrem să reabilităm acele pieţe, va trebui ca 
societatea noastră să poată să facă profit. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sas: 
Da, într-adevăr, preţurile sunt fundamentate de aceste creşteri de preţuri la energie, 

de creşterea salariului minim. Însă o administrare mai eficientă a respectivelor spaţii, 
automat, ar aduce şi mai mulţi bani în bugetul pieţelor. Şi vă dau exemplu acele 
restaurante sau tarabe care vând mici în Piaţa Centrală.  Sunt nişte suprafeţe foarte mari, 
ocupate, au ocupat chiar şi aleile de acces în Piaţa Centrală. Cred că acolo ar fi mult mai 
eficient să vină producătorii să vândă produse, nu să fie ocupate de acest tip de activitate. 

De asemenea, aş dori să-l întreb pe dl. Director dacă a reabilitat hala din Piaţa 
Centrală. În urmă cu 2 luni, am aprobat o rectificare de buget prin care am renunţat la 
alocarea banilor pentru reabilitarea Pieţei centrale. A spus că o va face în regie proprie în 
trei săptămâni. S-a făcut sau nu s-a făcut? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Îmi aduc aminte că aţi fost în postura de viceprimar şi nu cred că străluceau pieţele 

în acea perioadă. În ceea ce priveşte producătorii, vor avea o piaţă proprie. Piaţa Chiriac 
va fi destinată doar producătorilor, şi, în special, a celor autohtoni. 

Dl. Director Mărăcine: 
Referitor la posibilitatea producătorilor agricoli de a desfăşura activitate comercială 

în locul teraselor de mici, cum spunea dl. Consilier, vreau să vă spun că, în prezent, în 
fiecare piaţă din municipiu există la ora aceasta aproximativ 30% din capacitatea pieţelor 
ca locuri libere. Producătorii agricoli au, prin lege, un număr de locuri alocate, în cunatum 
de 40% din capacitatea pieţei. Ori iarna, ştim cu toţii foarte bine că nu sunt atât de mulţi 
producători pe cât ne-am dori. Dar nici vara, să ştiţi că aceste locuri destinate exclusiv 
producătorilor agricoli, nu sunt ocupate la capacitate de 100%. Deci, locuri sunt pentru 
producătorii agricoli. În ceea ce priveşte ocuparea terenurilor, Pieţe şi Târguri are, a 
propos de buna gestionare a resurselor, are în momentul de faţă terenuri ocupate în 
proporţie de 98-99%. Sunt doar câteva poziţii cadastrale libere, dar ţine şi de vad şi de 
poziţia acestora. Acesta ar fi motivul pentru care nu sunt şi acelea ocupate în acest 
moment.  

În ceea ce priveşte spaţiile comerciale, la fel, în proporţie de 80%  sunt ocupate. Iar 
ca mese, să ştiţi că nu ţine totdeauna de societăţile care administrează pieţele din România 
pentru a fi ocupate locurile din pieţe. Dacă vorbim despre producători, să ştiţi că, de multe 
ori, totul duce către politica pe care o duce Guvernul României, pentru că ei ar trebui să 
fie sprijiniţi din alte motive. Aşa cum spunea şi d-na Primar mai devreme, avem tarife 
comparabile cu toate municipiile mari şi nu numai, din România. Dacă ne referim la taxe 
oarecum mai mici unde sunt percepute în pieţe din România, sunt în cazul serviciilor 
publice, pentru că acolo nu se percepe redevenţă, nu se percep taxe şi impozite, nu este 
plătit TVA, ş.a.m.d. Creşterile pe care le propunem, mai exact, astăzi, sunt datorate, în 
mare parte, de creşterea preţurilor la energie electrică. În prezent, noi plătim  de patru ori 
mai scump energia electrică. Dacă până acum plăteam 474 lei megawatt pe oră, ca să vă 
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faceţi o idee, în momentul de faţă plătim 2200 . Deci doar creşterea preţului la energie 
duce la o mărire şi un impact bugetar pentru noi la cheltuieli de 15-17%.  Nu mai vorbim 
de creşterea salariului minim de 14,9, rata inflaţiei, indicele preţului de consum şi 
creşterile la celelalte materiale şi utilităţi.  

În ceea ce priveşte întrebarea dvs. vizavi de refacerea acoperişului la Piaţa Centrală,  
am spus în şedinţa de consiliu de data trecută că, în maxim 2-3 săptămâni, ne dorim să 
achiziţionăm şi să ne apucăm de lucrare, urmând ca în termen de 2-3 săptămâni să 
executăm. Vreau să vă spun că am demarat deja procedura de achiziţii pentru materiale, 
dar nu am găsit nicăieri în România stoc pentru a cumpăra tot policarbonatul de care 
aveam nevoie. Am luat legătura chiar cu furnizorul, la fabrică, având foarte multe 
comenzi restante din anul anterior, dat fiind faptul că este o fabrică de profil şi, după cum 
bine ştiţi, cam în toată România, a fost nevoie de material plastic pentru diverse protecţii, 
ecrane de protecţie la toate instituţiile, în pieţe, în magazine, ş.a.m.d. Plus de asta, am 
încercat să nu avem o pierdere foarte mare, de fapt, o cheltuială foarte mare pe aceste 
materiale, pentru că, după cum bine ştiţi, cel puţin policarbonatul are nişte dimensiuni 
standard de 6 m pe  2m. Ori, la noi, oarecum, dimensiunile sunt diferite, astfel că va trebui 
să reluăm procedura, să discutăm direct cu furnizorul, să achiziţionăm dimensiunile 
respective cu o matriţă specială, să nu avem pierderile pe care, de altfel, puteam să le fi 
avut. Nu am început deocamdată, dar ţine tot de creşterea preţurilor şi de lipsa pe stoc a 
materialelor de la furnizor. Dar, vă garantez că în cel mai scurt timp, vom relua procedura 
şi vom face aceste reparaţii. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este foarte bine că au început investiţiile în pieţelew din Craiova. Am văzut că 

urmează investiţiile la piaţa din Brazdă. După mulţi ani de zile în care nu s-a făcut nimic, 
se pare că anul acesta, discuţiile pe care le-am avut în Consiliul local cu dl. Director au 
fost de bun augur. Însă, eu personal, nu sunt mulţumit. Aud acum să dorim să facem o 
reparaţie din aceasta a acoperişului halei din Piaţa Mare. M-aş bucura ca dl. Director să 
vină cu o strategie şi un proiect pentru 2022-2023, astfel încât să aducem la standarde 
europene şi moderne şi hala Pieţei Mari. Totodată, am văzut că se propune la punctul 
acesta de pe ordinea de zi creşterea tarifelor şi m-aş bucura ca această creştere să nu fie 
generată, cum aţi spus dvs., de mărirea preţurilor la energie electrică, ci să fie generată de 
nişte servicii pe care dvs. le aduceţi în plus comercianţilor, astfel încât condiţiile să fie 
mai moderne şi să se atragă mai mulţi clienţi, astfel încât şi ei să aibă de câştigat, pe lângă 
SC Pieţe şi Târguri, evident. Acum veniţi dvs. cu un proiect pentru 2022 să reabilităm 
hala din Piaţa Mare şi, pe viitor, când intenţionaţi să măriţi tarifele, gândiţi-vă să aduceţi 
şi ceva în plus pentru comercianţi şi pentru clienţi, pentru cetăţenii municipiului Craiova, 
până la urmă.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Tocmai am discutat despre faptul că de-a lungul acestui an s-au tot aprobat studii de 

fezabilitate, s-au schimbat indicatorii şi tot aşa. De ce s-au făcut toate aceste lucruri? 
Tocmai ca să modernizeze pieţele. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Sas. Cine este pentru? Votat cu: 
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- 7 voturi pentru (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Sas Teodor, Stoian Daniel, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin),  

- 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)  

- 5 abţineri (Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu)  
Amendamentul a fost respins. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2022, conform 
anexelor nr.1 - 3 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. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  
care au fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, în care nu se mai desfășoară activitate educațională 
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 destinaţiei imobilelor care aparțin domeniul public al 

municipiului Craiova, care au fost  folosite de unități de învățământ 
preuniversitar de stat  și în care nu se mai desfășoară activitate educațională, 
după cum urmează: 

 a) pentru imobilele identificate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din imobile 
pentru învățământ, în imobile pentru activități desfășurate de  alte instituții 
publice; 

 b) pentru imobilele identificate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, din imobile 
pentru învățământ,  în imobile pentru activități de utilitate publică. 

    Art.2.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grădiniței „Curcubeul 
Copilăriei” Craiova asupra imobilului-teren care aparține domeniului public al 
municipiului Craiova,  în suprafață de 2400 mp., care face parte din suprafața de 
36448 mp., situat în str.Amaradia nr.59, identificat conform planului de 
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amplasament și delimitare prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

     Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului Energetic Craiova 
asupra imobilului-clădire care aparține domeniului public al municipiului 
Craiova, cu denumirea „Clădire crescătorie porci”  și a terenului în suprafață de 
1051 mp., care face parte din suprafața de 36448 mp, situat în str. Amaradia 
nr.59, identificat conform planului de amplasament și delimitare prevăzut în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.4. Se aprobă trecerea bunului cu denumirea „Clădire crescătorie porci”, având 
numărul de inventar 12008220, din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării. 

      Art.5.  Preluarea- predarea bunurilor prevăzute la art.2 şi 3 se va face pe bază de 
Protocol de preluare-predare întocmit între părți, în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a hotărârii.  

     Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul  de 
preluare-predare a  bunurilor prevăzute la art.2 şi 3. 

     Art.7. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.436/2006, nr.260/2008, nr.261/2008, nr.522/2008, 
nr.178/2011,  nr.307/2011, nr.333/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, și nr.248/2021. 

              Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Grădinița „Curcubeul Copilăriei” Craiova şi Liceul Energetic 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 4 abţineri  (Sas Teodor, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Corâţu Cosmin). 
 

 
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.10682/20.01.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Pădureanu Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. 
Pădureanu Mariana 
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.10682/20.01.2010 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Pădureanu Mariana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Pădureanu Mariana, având ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 63,04 
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mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Podari, 
str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter, pentru o perioadă de 7 ani, începând de 
la data 01.01.2022, până la data 31.12.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 10682/20.01.2010. 

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 Pădureanu Mariana vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Casa de Cultură 
Traian Demetrescu, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

Craiova, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6, în suprafaţă de 10,07 mp. 
şi valoare de inventar de 9892,72 lei, în vederea desfășurării activității curente. 

 Art.2.  Predarea imobilului se face în baza unui protocol de predare primire. 
 Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2002 privind transmiterea in 
administrarea Casei de Cultură „Traian Demetrescu” a unor bunuri. 

              Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor 
bunuri dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii 

       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 şi interes public local, a bunurilor  rezultate în urma 

contractului de achiziţie publică de produse nr.177840/2021: Achiziţie 
„Electropompe de circulaţie antrenate de motoare electrice acţionate cu turaţie 
variabilă”, în valoare totală de 193.186,98 lei,  identificate conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. 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. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj, a 
aprobării trecerii din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public al 
municipiului Craiova, a unui imobil-teren situat pe raza administrativ - 
teritorială a Comunei Cârcea 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se solicită trecerea din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public al 

municipiului Craiova, a imobilului-teren, cu nr.cadastral 40461, înscris în CF 
40461 Cârcea, în suprafaţă de 12665 mp., aflat pe raza administrativ - teritorială 
a Comunei Cârcea şi identificat conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea construirii unei parcări publice. 

   Art.2.  Se declară interesul public local asupra imobilului-teren identificat la art.1. 
   Art.3. Predarea-primirea imobilului- teren  prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol 

încheiat între Judeţul Dolj şi Municipiul Craiova. 
   Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 

predare primire. 
              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea 
condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată 
a municipiului Craiova, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii 
sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind 
construirea de rețele de comunicații electronice în subteran 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de 

acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Craiova, în vederea 
construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, 
precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în 
subteran, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art.2. 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. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea secţiei de terapie 
intensivă neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu 
echipamente medicale de înaltă performanţă” 
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  proiectul „Dotarea secţiei de terapie intensivă neonatală a Spitalului 

Clinic Municipal „Filantropia” Craiova cu echipamente medicale de înaltă 
performanta”, conform Formularului de solicitare a finanţării nerambursabile 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă bugetul total al proiectului prevăzut la art.1, în sumă de 1.073.399 lei, 
din care:  
a) finantarea nerambursabilă, reprezentând 80,90 % din valoarea totala a 
proiectului, în sumă de 868.418 lei;  
b) cota de cofinanţare, reprezentând 19,10 % din valoarea totala a proiectului, în 
sumă de 204.981 lei. 

Art.3. Cota de cofinanţare prevăzută la art.2 lit.b este repartizata astfel:  
1)  Asociatia Dincolo de Azi ( sursa 1) - 28.697 lei, reprezentând 2,68 % din 
bugetul total al proiectului, din care:  
   a) contributie in numerar – 12.410 lei 
 b) cofinantare aferenta capitolului de cheltuieli Resurse umane 

pentru managerul de proiect, care va presta munca de voluntariat in 
cadrul proiectului, cuantificata - 16.287 lei. 

2) Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova ( sursa 2) - 176.284 lei, 
reprezentând 16,42 % din bugetul total al proiectului, din care:  

a) contribuţie in numerar - 159.997 lei, plătibili în 3 tranşe ( luna  
3, 4 si 5), fonduri care vor fi utilizate strict pentru achizitia de 
echipamente medicale necesare secţiei de neonatologie; 

 b)cofinanţare aferentă capitolului de cheltuieli Resurse umane 
pentru coordonatorul medical, care va presta munca de voluntariat 
în cadrul proiectului - 16.287 lei. 

Art.4. Se aprobă asumarea, de către parteneri, a obligaţiei de acoperire integrală din 
bugetele  proprii, a oricărei sume care depăşeşte bugetul proiectului, după cum 
urmează:  
a) Asociatia Dincolo de Azi (sursa 1) - 1%; 
b) Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova (sursa 2) - 99%. 

  Art.5. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova,  Asociatia 
Dincolo de Azi şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, prevăzut în 
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anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de parteneriat 

prevăzut la art.5. 
  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova şi Asociatia Dincolo de Azi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

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

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

- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu) 
 

 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto”  
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 Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii 

educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto” – scenariul 1, având 
următorii indicatori tehnico-economici: 

              Valoarea totală (inclusiv TVA)                                        54.445.553,10 lei 
                      din care: construcţii montaj (C+M) (inclusiv TVA)       45.175.311,97 lei 
                     Durata de realizare - 24 luni pentru execuţie, 
            prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii„Construire hala metalică – Piața Brazda lui Novac” 
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 Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Construire hala 

metalică – Piaţa Brazda lui Novac”, scenariul 1, având următorii indicatori 
tehnico-economici: 
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                  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                            2.090.721,41 lei 
                  din care: construcţii montaj (C+M) (inclusiv TVA)              1.605.166,76 lei 

      Durata de realizare: 16 luni, din care faze premergătoare execuției (proiectare) 
6 luni, fazele adiacente (verificări ale Autorităţii Contractante, organizarea 
procedurilor de achiziţie a proiectării şi a execuţiei) 3 luni, iar execuţia şi fazele 
adiacente (recepţia) 7 luni,    

            prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii prevăzut la art.1.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Pîrvu Nelu şi Direcţia Investiții, Achiziții și 
Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

36. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova, pentru anul 2022 
Dl. Consilier Local Vasile: 
PNL va vota împotriva majorării preţului prin rotunjire. Mulţumesc! 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că se propune o creştere cu 50% , deşi este „doar” 1 leu, a taxei pentru 

reciclarea deşeurilor nemenajere. Ideea este următoarea: de la începutul anului până 
acum, preţul acestor deşeuri (plastic, sticlă, metal) a crescut între 20 şi 100%. Acum, din 
ce am înţeles, practic problema noastră este că nu se colectează şi nu se sortează selectiv. 
Însă tot din ce am citit, conform contractului încheiat cu ADI EcoDolj, ar trebui să existe 
nişte inspectori care să se asigure că pe teren cetăţenii colectează. Adică noi, dacă n-o să 
avem nişte norme de aplicare a acestei colectări selective, niciodată nu se va colecta în 
felul acesta şi tot timpul vom fi nevoiţi să creştem tariful. Plus că, tot din ce ştiu, există 
riscul ca primăria să plătească anumite penalităţi, dacă nu se respectă anumite fracţii de 
colectare. Asta voiam să vă întreb, dacă acei inspectori există, dacă am plătit până acum 
penalităţi pentru nerespectarea fracţiilor acestora şi care este planul pentru viitor. 
Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este un domeniu de care se ocupă d-na Rela Filip, dar pot să vă dau câteva amănunte 

şi anume taxa pe gunoi anul acesta a fost 11 lei. În anul 2020 a fost 12,82 lei. Anul viitor 
va fi 12 lei, deci mai mică oricum decât a fost în anul 2020. De ce este însă, o creştere 
faţă de anul acesta? În primul rând, se datorează costurilor care cresc în lanţ pe la energie, 
salariul minim şi, bineînţeles, costul containerelor de gunoi selective care au fost 
achiziţionate şi au început să se monteze în tot oraşul. Probabil că aţi văzut, au început 
deja să apară prin toate cartierele . Sigur, ca să putem să colectăm selectiv, trebuie să 
avem infrastructura necesară. La sfârşitul acestui an, noi sperăm să avem infrastructura 
necesară. Am discutat cu Consiliul Judeţean pentru containerele îngropate să vedem când 
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ni le livrează totuşi constructorul respectiv, care tot lucrează la ele de nişte ani de zile. Se 
pare că în luna martie, vom putea să operăm şi acele containere îngropate, deci din acel 
moment putem să spunem că am intrat în linie dreaptă  şi colectăm selectiv. Până atunci 
probabil că primăria va lua amenzi cum iau toate municipalităţile. Mai mult decât atât, 
vreau să vă spun că indicatorii stabiliţi de Uniunea Europeană  sunt imposibil de atins în 
România pentru orice municipalitate. Ca să ne înţelegem. Deci aici nu este doar ceea ce 
se întâmplă la Craiova, este ceea ce se întâmplă în toată România. Consiliul Judeţean de 
asemenea, mai are de dat drumul anul viitor şi la staţiile de sortare, staţia aceea pentru 
îngropat deşeurile vegetale, deci suntem în lucru. Dar vreau să vă spun că din ceea ce 
auzim şi noi de la toţi cei care se ocupă de salubrizare în România, Doljul să ştiţi că este 
cel mai avansat judeţ din punctul acesta de vedere. Deci ceea ce spuneţi dvs. că ar fi bine 
să scadă taxa dacă s-ar colecta, spunem şi noi că ar fi perfect să fie aşa, dar până atunci 
trebuie să ne punem la punct în primul rând infrastructura.  

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

Art.1. (1) Se stabileşte taxa specială de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 
2022, în cuantum de: 
a) 12 lei/lună/persoană, pentru utilizatorii casnici; 
b) 144 lei/mc, pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu 

operatorul de salubritate. 
       (2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare cuprinde contribuția la economia 

circulară. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite și Taxe, Direcția Servicii 
Publice, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
ECODOLJ,Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. – SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
S.R.L. 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) 

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2022 
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.l.  Se aprobă Planul de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent 
activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, 
în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la 

vot şi a numărării voturilor, s-a dat citire procesului-verbal încheiat cu ocazia numărării 
voturilor. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
„Proces verbal încheiat azi, 16.12.2021, cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea a trei reprezentanţi ai Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asoiciaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dols. 

Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului 
verbal de validare a rezultatului votului în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6-9 
din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
privire la exercitarea votului secret. 

Rezultatul votului este următorul: 
- Nuţă Maria – 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 
- Burnea Doru Marian – 16 voturi pentru, 8 voturi împotrivă 
- Dănescu Bogdan – 16 voturi pentru, 8 voturi împotrivă. 

2 voturi neexprimate 
1 vot anulat (consilier absent). 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal al şedinţei de 
constituire.” 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară TERMIS DOLJ, următorii: 
a) Nuță Maria - Director Executiv-Direcția Investiții, Achiziții și Licitații,  
b) Burnea Doru Marian-Șef Serviciul Administrativ și Întreținere  
c) Dănescu Bogdan – Consilier Cabinet Primar,. 

  Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv şi statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, conform actelor 
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adiţionale, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, dna. 
Nuță Maria, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, ordinea de zi a ședinței din 
22.12.2021. 

  Art.4. Se împuterniceşte președintele Adunării Generale a Asociaților Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, dna. Nuță Maria,  să semneze actele 
adiţionale prevăzute la art.2. 

  Art.5. Se mandatează directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
TERMIS DOLJ, dl. Nedelescu Gheorghe, să efectueze modificările ce se impun 
la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Craiova. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Nuță Maria, Burnea Doru 
Marian, Dănescu Bogdan, Nedelescu Gheorghe şi Asociația 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) 

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin 
concesiunea serviciului de iluminat public din municipiul Craiova 
nr.48275/27.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.97/2015 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei la contractul de delegare prin concesiune a serviciului 

de iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015 (proces-verbal de 
predare-preluare a bunurilor concesionate către S.C. Flash Lighting Services S.A.), 
prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional nr.4 la 
contractul nr.48275/27.03.2015, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 referitoare la atribuirea contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, 
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către S.C. Flash Lighting Services S.A. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcția Servicii Publice şi S.C. Flash Lighting 
Services S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

40. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor 
în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se numeşte dl.Antonescu Mihail, reprezentant al Ministerului Finanțelor, în 

Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se aprobă contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru dl. Antonescu 
Mihail, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se stabilește remuneraţia fixă pentru dl. Antonescu Mihail, membru al Consiliului 
de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în cuantum 4.128 lei/brut/lună. 

Art.4. (1) Se aprobă durata de 4 luni a contractului de mandat.  
          (2) Contractul de mandat încetează prin ajungere la termen, sau, după caz, dacă în 

interiorul acestui termen, este finalizată procedura de selecție a candidaților pentru 
poziția de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre 
domnul Mihail Antonescu și Ministerul Finanțelor, ori unitățile subordonate, dacă 
aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat 
al dlui. Antonescu Mihail. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.461/2021 referitoare la numirea membrilor în 
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova.   

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Antonescu Mihail 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. 
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41. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
decembrie 2021-ianuarie 2022 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Am pus decembrie pentru că, aşa cum anunţase şi d-na Primar anterior, este posibil 

să avem o extraordinară, urmare aprobării Hotărârii de Guvern din această săptămână. Deci 
este posibil să mai avem o şedinţă. Dacă dvs. demisionaţi cu mâine, nu avem preşedinte de 
şedinţă.  

Dl. Preşedinte: 
Din partea grupului PSD-PER, propun pe dl. Radu Marinescu. Dacă mai sunt şi alte 

propuneri. 
Dl. Consilier Local Stoian: 
Propun pe dl. Marian Vasile, din partea grupului PNL – USR. 
Dl. Preşedinte: 
Voi supune la vot prima propunere, preşedinte de şedinţă dl. Radu Marinescu. Cine 

este pentru? 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)  

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

       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Dindirică Lucian Costin din funcţia de 

preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova,  pentru 
perioada decembrie 2021-ianuarie 2022. 

Art.2. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru 
perioada decembrie 2021-februarie 2022, dl.Marinescu Radu. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.372/2021. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 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) 

- 12 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Sas Teodor, Stoian 
Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Cîrceag 
Eduard, Borţoi Manuel, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu) 
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42. Întrebări și interpelări 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
 Vreau să atrag atenţia asupra fenomenului arderilor ilegale de deşeuri din Craiova, 

şi din jurul Craiovei, fenomen ce ne afectează în viaţa de zi cu zi,  pe noi toţi. Aş dori să 
aud o poziţie din partea Poliţiei Locale pe acest fenomen, dacă se poate. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Şi eu am o problemă aici de ridicat, cu privire la parcarea aceea de autocare din 

mijlocul oraşului, de vizavi de Policlinica Bunavestire, intersecţia străzilor Simion 
Bărnuţiu cu Macedonski. Este acel triunghi, dacă ştiţi, unde locuitorii din acea zonă au 
semnalat de nenumărate ori că sunt tot felul de probleme şi cred că ar trebui găsită o 
soluţie ca toate autobuzele care vin din sudul judeţului să nu mai oprească acolo. Bvd. 
Romanescu este foarte aproape şi crează disconfort atât pentru locatari, cât şi pentru 
participanţii la trafic.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Prima oară voiam să vă rog dacă a început campania de plantare a copacilor, pentru 

că ştiu că s-a făcut achiziţia şi trebuia să înceapă campania de plantare a copacilor, pentru 
că sunt oameni care ne sesizează necesitatea acestor copaci.  

Al doilea lucru pe care voiam să-l semnalez este în legătură cu staţiile de autobuz din 
Craiova. Cred că de un an de zile am rugat şi RAT şi executivul din Craiova să facă ceva 
cu aceste staţii. Sunt foarte multe nemarcate. Lipsesc coşurile de gunoi, nu există o bancă, 
nu există un acoperiş unde oamenii să se adăpostească în caz de ploaie şi de alte lucruri. 
Este păcat. Avem autobuze, majoritatea sunt noi, avem sisteme montate pe aceste 
autobuze, moderne, prin care se pot face plăţile, se pot achiziţiona bilete şi nu avem nişte 
staţii la standarde cât de cât normale şi este păcat.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
În urma sesizării făcute de un cetăţean care este, întâmplător, şi avocat, mi-a solicitat 

mie personal, comisiei juridice, dar am înţeles că a apelat şi la telefonul cetăţeanului, cu 
privire la interzicerea creşterii păsărilor, oilor şi caprelor în Drumul Muntenilor. 
Cetăţeanul spune că nu poate să locuiască acolo datorită mirosurilor şi mizeriei. Cel care 
creşte aceste animale, practic nu stă acolo, stă într-o altă zonă a oraşului, dar foloseşte 
terenul respectiv pentru creşterea acestor animale. El spune şi mi-a cerut să supunem 
atenţiei Primăriei şi, eventual, pe viitor, Consiliului Local, modificarea Hotărârii 
Consiliului Local deoarece există o hotărâre anterioară prin care se interzice creşterea 
acestor animale numai în zona 1 sau zona 2 şi nu în zona în care se află şi Drumul 
Muntenilor. Asta este prima interpelare pe care o fac. 

În al doilea rând, vreau să felicit pe d-na primar pentru locul VI obţinut de către 
primăria Municipiului Craiova cu privire la organizarea Târgului de Crăciun. Sunt 
mândru pentru acest lucru şi, vă spun sincer, am primit telefoane de la prieteni, cunoştinţe 
din toată ţara în legătură cu acest aspect. Mulţumesc! 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
D-na Primar, eu vreau să vă rog să aveţi în vedere pentru anul viitor , să propuneţi 

buget pentru un aparat locomat pentru copiii cu probleme neurologice de la secţia de 
recuperare de la Spitalul nr. 1.  
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O altă problemă am cu locuitorii de pe str. Şoimului. De zeci de ani depun cereri la 
primărie să se asfalteze pentru că sunt cu piatră cubică. La fel, locuitorii de pe Dimitrie 
Bolintineanu. 

Şi vreau să vă mai rog. Nu am înţeles niciodată de ce trebuie să se dea amendă celor 
care au depus deja cererea la taxe şi impozite pentru Iridex, pentru taxa de gunoi şi li s-a 
dat un exemplar în care au zis că sunt înregistraţi, iar ulterior le-a spus că nu sunt 
înregistraţi şi li s-a trimis hârtie să dea în judecată chiar dacă au primit un exemplar. Nu 
înţeleg de ce se dă această amendă în condiţiile în care oamenii vor să plătească şi cine a 
stabilit să se dea amendă la aceşti oameni care oricum sunt victime ale celor care nu au 
înregistrat acele cereri care au fost duse. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pentru dl. Borţoi referitor la arderile ilegale de deşeuri şi ce face Poliţia Locală vreau 

să vă spun că Garda de Mediu are atribuţii în acest sens. Poliţia Locală are un regulament 
pentru domeniul public. Se dau mereu amenzi. Deci tot ceea ce se întâmplă pe domeniul 
public poate să intervină Poliţia Locală, dar, de regulă, aceste arderi au loc în interiorul 
proprietăţii lor şi atunci trebuie să intervină alte organe ale statului pentru că noi nu putem 
să avem acces în proprietăţile celor care fac aceste ilegalităţi. Este o problemă, din păcate, 
cu care ne confruntăm, şi pentru care am sesizat în nenumărate rânduri şi Garda de Mediu 
şi Ministerul Mediului atunci când dl. Ministru a fost de două ori la Craiova, ne-a promis 
de fiecare dată că va găsi o variantă de a reglementa prin lege o soluţie prin care să putem 
şi noi să intervenim în aceste cazuri. Deocamdată acestea sunt atribuţiile noastre legale.  

Dl. Drăgoescu – triunghiul pentru staţia de autobuz , va trebui să căutăm o soluţie 
chiar şi împreună cu Consiliul Judeţean şi împreună cu operatorii. Acolo este o staţie 
pentru operatorii care vin din judeţ şi aduc aici, la Craiova, cetăţenii din comunele 
respective. De fiecare dată ni s-a solicitat o staţie cât mai aproape de spital deoarece cam 
în această zonă îşi doresc să ajungă cei care vin în Craiova şi vreau să vă informez că 
suntem în discuţii ca în primul inel al zonei metropolitane, începând de anul viitor, să 
începem să asigurăm transportul cu RAT-ul. Vrem să constituim un ADI  pentru că am 
constatat când am introdus transportul şcolar, că majoritatea copiilor care trebuiau să 
folosească transport şcolar  la Şcoala nr. 2, de exemplu, sau oricum, foarte mulţi dintre 
ei, proveneau din zona Selgros din afara Craiovei. Deci, pentru a evita această 
aglomeraţie, este clar că trebuie să dăm posibilitatea RAT-ului ca să intre cu trasee şi în 
comunele apropiate de Craiova, măcar în primul inel deocamdată. Nu este un lucru nou 
pe care o să-l facem noi., L-au făcut şi alte municipalităţi din ţară şi sper din toată inima 
că aşa vom reuşi să descongestionăm zonele care sunt la periferia Craiovei şi care sunt 
aglomerate din cauza faptului că sunt mulţi care îşi au domiciliul în Breasta sau în Malu 
Mare, sau în Cârcea, sau în Işalniţa, dar care lucrează în Craiova sau care îşi aduc copiii 
la şcoală în Craiova. Deci, în loc de 40 de maşini în trafic, vom avea un singur autobuz. 

În ceea ce priveşte plantarea copacilor, poate să vă răspundă domna Rela Filip. Sunt 
peste 6000 de copaci care s-au plantat în acest an, arbori şi arbuşti. 

Staţiile de autobuz. Spuneţi că multe dintre ele lipsesc, sunt în procedură de achiziţie 
25 de staţii de autobuz care vor fi montate anul viitor  şi, bineînţeles că ştiţi foarte bine, 
de doi ani de zile nu s-au mai achiziţionat coşuri de gunoi la Craiova. Am avut o procedură 
de licitaţie. În momentul în care ne vin coşurile de gunoi, le vom pune peste tot, acolo 
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unde sunt solicitări. D-na Rela Filip îmi spune că au şi venit. Trebuie montate, inclusiv, 
într-adevăr, în staţiile de autobuz. 

Dl. Spânu – interzicerea creşterii animalelor în zonele de periferie. Vreau să vă spun 
că în zonele A şi B nu au voie să crească animale, în toate celelalte zone este permis. 
Practic, pentru sesizarea dvs. care ne-a venit şi nouă pe Telefonul Cetăţeanului, am sesizat 
DSP-ul  pentru că este singura instituţie care poate să intervină. Dacă dvs. veţi considera 
că este necesar să modificăm regulamentul nostru în Consiliul Local ca să interzicem 
peste tot creşterea de animale în municipiul Craiova, nu este niciun fel de problemă, 
putem să începem deja demersurile. 

În ceea ce priveşte achiziţia de care spunea d-na Ungureanu că este necesară, îi rog 
pe colegii de la spital, dacă o consideră necesară, să facă cerere pentru achiziţie la primărie 
pentru finanţare. De fiecare dată, atunci când ne-au cerut spitalele finanţare, am acordat 
exact cât au cerut.  

În ceea ce priveşte asfaltarea străzilor, probabil că aţi observat şi dvs. că suntem într-
un ritm susţinut de asfaltare, atât în zonele de centru, putem spune, zonele A şi B, dar şi 
în zona de periferie. Practic, în fiecare zi, se lucrează în primărie, deja au început să fie 
recepţionate foarte multe străzi. Deci avem în plan să finalizăm toate străzile din oraş. 
Sigur că prioritate sunt drumurile principale şi drumurile de pământ. 

În ceea ce priveşte sesizarea pe care o aveţi pentru Direcţia de Impozite şi Taxe, o să 
o rog pe d-na Bonescu să vă răspundă deoarece chiar nu ştiu despre ce este vorba.  

Vă mulţumesc! 
       
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 16.12.2021. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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