
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.10.2011 

 
 
 

 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, dl. Radu Marin Traian este absent motivat.  Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa 
de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local, supun 
aprobării dvs. controlul de legalitate cu privire la hotărârile adoptate  în şedinţele: 
ordinară din 29.09.2011 şi 18.10.2011. Au fost adoptate 25 de hotărâri în şedinţa 
ordinară şi 7 hotărâri în şedinţa extraordinară. Avem controlul de legalitate pentru 
25 de hotărâri, însemnând 18 adoptate în şedinţa ordinară şi 7 hotărâri adoptate în 
şedinţa extraordinară.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Am rugămintea să separăm lucrurile şi să supuneţi la vot controlul de legalitate 
pentru şedinţa ordinară şi separat pentru şedinţa extraordinară, ca de altfel, şi 
procesele verbale corespunzătoare. 
     D-na Secretar: 
     Supun la vot întâi şedinţa ordinară din 29.09.2011, când s-au adoptat 25 de 
hotărâri, 18 hotărâri legale, 7 hotărâri momentan fără control de legalitate, şi 
procesul-verbal aferent acestei şedinţe. Cine este pentru? 
     Dl. Răducănoiu: 
     Noi nu vom vota acest raport şi nici procesul-verbal întrucât apreciem că a fost 
exclusiv nu şedinţă, ci conferinţă de presă de partid la care nu am participat. 
     D-na Secretar: 
     Cine este pentru procesul-verbal, respectiv raportul de legalitate al hotărârilor 
din şedinţa ordinară? Votat cu 15 voturi pentru şi 11 abţineri (Predescu, 
Răducănoiu, Magla, Tudor, Lupulescu, Boboc, Nedelescu, Pârvuleasa, Ştefârţă, 
Mincu, Badea). 
     Supun acum la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 18.10.2011 şi 
raportul de legalitate pentru cele 7 hotărâri adoptate, toate temeinice şi legale. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Tudor Florentin, care urmează în ordine alfabetică, 
pentru a prelua conducerea şedinţei.  
  
 



  

       Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 16052/21.10.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind 
administraţia publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.10.2011, ora 10.00 în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea ordonatorilor terţiari de credite, pe 
anul 2011, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.42/2011. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2012. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul 
Craiova, pentru iarna 2011 – 2012. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, pentru luna noiembrie 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna septembrie 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) pentru 
proiectul „Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în 
municipiul Craiova”. 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului Cazarma 739 Craiova din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 



  

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Muncipiului Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind subrogarea în drepturile şi obligaţiile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a numiţilor Badea Mirela şi Gheorghe Gabriel, 
în contractul de concesiune nr.204/2001 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L., având ca 
obiect terenul situat în municipiul Craiova, str. Craioviţei, nr.63. 

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor  suprafeţe de teren  care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Valea Roşie şi Târgul 1 Mai. 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor  spaţii comerciale  care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova şi Piaţa Brazda lui Novac. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
precum şi a unei locuinţe destinată închirierii, construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 
132/2001, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str.Eustaţiu 
Stoenescu, bl.N21, pe care este amplasat o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.67/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Visof Trimex 
S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.18/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.EUROMEDIA 
GROUP S.A. Bucureşti. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, 
având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova, situate în pieţele şi târgul din municipiul Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Roman Margareta - Rodica. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Mănescu Luminiţa Cleopatra. 



  

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38790/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Diaconu Maria. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
incinta Dispensarului Uman Podari. 

27. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Poliţiei Locale Craiova, a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. asupra bunului „clădire magazin Piaţa Centrală”, care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C.Târguri şi Pieţe 
Craiova S.R.L. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al  municipiului Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al  municipiului Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.215/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

 
    Vă cer permisiunea de a aproba această ordine de zi în totalitate, urmând ca pe 
parcursul şedinţei, să dăm citire fiecărui punct de pe ordinea de zi. Cu retragerea 
punctului 20 care nici nu a fost multiplicat pentru dosarul de şedinţă. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.       

                                                                                                                
 

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

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 



  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea ordonatorilor terţiari de credite, pe 
anul 2011, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.42/2011. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2012. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul 
Craiova, pentru iarna 2011 – 2012. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, pentru luna noiembrie 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna septembrie 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) pentru 
proiectul „Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în 
municipiul Craiova”. 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului Cazarma 739 Craiova din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Muncipiului Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind subrogarea în drepturile şi obligaţiile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a numiţilor Badea Mirela şi Gheorghe Gabriel, 
în contractul de concesiune nr.204/2001 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L., având ca 
obiect terenul situat în municipiul Craiova, str. Craioviţei, nr.63. 

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor  suprafeţe de teren  care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Valea Roşie şi Târgul 1 Mai. 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor  spaţii comerciale  care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova şi Piaţa Brazda lui Novac. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
precum şi a unei locuinţe destinată închirierii, construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate 



  

construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 
132/2001, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str.Eustaţiu 
Stoenescu, bl.N21, pe care este amplasat o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.18/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.EUROMEDIA 
GROUP S.A. Bucureşti. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, 
având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova, situate în pieţele şi târgul din municipiul Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Roman Margareta - Rodica. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Mănescu Luminiţa Cleopatra. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38790/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Diaconu Maria. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
incinta Dispensarului Uman Podari. 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Poliţiei Locale Craiova, a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. asupra bunului „clădire magazin Piaţa Centrală”, care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C.Târguri şi Pieţe 
Craiova S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al  municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al  municipiului Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.215/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova. 



  

 
1. Întreb ări şi interpelări. 

     Dl. Albăstroiu: 
     Zic că era mult mai bine să mutăm acest punct de pe ordinea de zi atunci când 
vine dl. Primar, să-l discutăm, pentru că sunt interpelări practic, şi întrebări pentru 
dl. Primar. Dacă le facem tot în lipsa dânsului, n-o să primim răspuns cum n-am 
primit nici până acum la unele interpelări.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot solicitarea d-lui consilier Albăstroiu. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Dacă nu mai apare dl. Primar, nu mai avem nici o interpelare? 
     Dl. Albăstroiu: 
     Vreau să-mi daţi şi mie cuvântul. 
     Dl. Radu Marin: 
     Nu procedaţi bine, pentru că ce vrea să spună dl. Albăstroiu nu este legat de 
interpelarea executivului, vrea să spună despre gestul nostru pe care l-am făcut ieri 
părăsind şedinţa solemnă.  
     Dl. Preşedinte: 
     Am hotărât să trecem la ordinea de zi la punctul 2. După ce finalizăm punctele 
de pe ordinea de zi, veţi avea posibilitatea să luaţi fiecare dintre dvs. cuvântul la 
punctul de întrebări şi interpelări. 
      
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Preşedinte: 
     Am făcut înscrieri la cuvânt. Facem o precizare. Cei care vor să ia cuvântul să 
spună de la început pentru a-i putea trece pe listă, pe final doar cei care sunt 
obligaţi să intervină la dreptul la replică.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vroiam să spun că dacă colegii prezintă toate poziţiile şi  nu mai este nimic de 
discutat, cred că nu mai este cazul să luăm cuvântul, dar dacă din discuţiile 
dumnealor apar şi alte probleme, cred că ne puteţi permite să luăm cuvântul şi să 
explicăm anumite aspecte. Mă înscriu numai în măsura în care vor apărea 
probleme.   
     Dl. Cherciu: 
     Toţi colegii din comisia de buget finanţe pot să confirme că de-a lungul 
timpului, practic de la începutul mandatului, am avut sistematic solicitarea către 
executiv ca ori de câte ori se adoptă hotărâri importante şi în primul rând cele 
legate de buget, să fim şi noi consultaţi în prealabil pentru că nu este normal ca 
membru în comisia de buget finanţe, cu atât mai mult eu, care sunt şi preşedinte, să 
luăm la cunoştinţă de propunerile executivului, cu o zi, cel mult două, înainte. Nu 
vorbim de hotărâri care privesc o concesionare de teren în piaţă, ci vorbim de 



  

bugetul tuturor craiovenilor. Din păcate, această solicitare a noastră a fost 
sistematic trecută cu vederea, cu o singură excepţie, întocmirea bugetului pe anul 
precedent,  şi cu toţii ştim că încă din şedinţa extraordinară de data trecută, au 
existat nişte neînţelegeri de interpretare între comisia de buget finanţe, în special 
eu, ca preşedinte, şi executiv. Lămurirea lor în plen nu cred că este folositoare 
nimănui. Având în vedere aceste lucruri, la ultima şedinţă de comisie am avut o  
discuţie foarte deschisă cu dl. Director al direcţiei economice, am înţeles poziţia 
dânsului că se află undeva între executiv şi consiliul local, însă i-am spus cu toată 
deschiderea, i-am declarat disponibilitatea comisiei de buget finanţe, să colaborăm 
cu dl. Primar şi să lămurim eventualele neînţelegeri şi să înţelegem la urma 
urmelor, noua politică de investiţii şi cheltuieli pe care dânsul o promovează. Dl. 
Director, cu toată amabilitatea, mi-a confirmat că va încerca să intermedieze 
această întâlnire, lucru care nu s-a petrecut. Acesta este motivul pentru care în 
continuare voi face nişte propuneri în plen, deci vom fi obligaţi să le discutăm în 
plen, şi propunerile pe care eu le fac reprezintă punctul meu de vedere şi voi 
solicita să fie menţionate ca şi amendamente. 
     Mă refer aici la următoarele probleme. Prima dintre ele se referă la lista de 
cheltuieli şi respectiv majorarea veniturilor corespunzătoare. Amendamentul meu 
se referă la faptul că suntem împotrivă ca cheltuielile alocate departamentului de 
salubritate să fie majorate cu încă un milion de lei, echivalentul a zece miliarde, 
pentru că este foarte simplu să faci puţun cu bani mulţi. Asta este politica care văd 
că se practică în ultima vreme. Să facem puţin cu bani mulţi. Eu, personal, şi sunt 
convins că toţi colegii mei de la PDL suntem adepţii a face mult cu bani puţini.  
Automat, reducând aceste cheltuieli, pentru că, încă o dată, bugetul iniţial şi 
majorările succesive care s-au făcut pe timpul anului la acest capitol, au permis 
reangajarea a trei sute şi ceva de oameni la salubritate, iar acum constatăm că 
prevederile şi majorările succesive devin peste noapte insuficiente, când urmează 
să se apropie chiar anotimpul rece. În consecinţă, nemaiavând nevoie de aceste 
cheltuieli, inclusiv majorarea veniturilor corespunzătoare de un milion şapte sute 
cincizeci mii lei, dorim o majorare realistă care să cuprindă efectiv, cheltuielile de 
şapte sute şaptezeci şi şase de mii alocate unităţilor de învăţământ din Craiova. 
Practic ducem veniturile la nivelul cheltuielilor, deci acesta este primul 
amendament. 
     Al doilea amendament se referă la lista de investiţii. Cu toţii am votat, dacă nu 
mă înşel, în unanimitate, concepţia pe care noi, consiliul local, am avut-o legat de 
dezvoltare şi, implicit, ca o componentă, lista de investiţii. Constatăm acum că 
investiţii pe care le considerăm deosebit de importante şi aici mă refer la extinderea 
cimitirului Ungureni care este tăiată de pe listă, modernizarea Teatrului de vară din 
Parcul Romanescu. Să nu uităm că acest proiect este adus în faţa cetăţenilor de ani 
şi ani de zile, motiv pentru care periodic s-au întocmit studii de fezabilitate care, 
cred că dacă aş avea curiozitatea să fac un total al sumelor cheltuite, numai din 
studiile de fezabilitate putem să facem reabilitarea acestui teatru de vară. Încă o 
dată ne propunem să aruncăm la coş. De asemenea, ne-am luat cu toţii la începutul 
anului angajamentul că este momentul să facem odată, să începem să rezolvăm 



  

problema câinilor comunitari. Acesta este motivul pentru care am adoptat un studiu 
de fezabilitate, întâi şi întâi trebuie să analizezi problema pentru a o putea rezolva. 
Am fost informaţi că într-adevăr, se pare că în acest domeniu care are implicaţii de 
mediu, nu trebuie studiu de fezabilitate ci studiu de impact, suntem de acord cu 
transformarea din studiu de fezabilitate in studiu de impact, dar, în nici un caz nu 
suntem de acord cu tăierea de pe lista de investiţii. 
     Un alt obiectiv de investiţii cu care  nu putem fi de acord este tăierea de pe listă 
a studiului de fezabilitate legat de extinderea Spitalului Municipal Filantropia. 
Situaţia sănătăţii în Craiova, în ţară este cum este, iar noi considerăm util ca nici 
măcar să facem un studiu de fezabilitate  care să permită creionarea unei strategii 
de dezvoltare şi reabilitarea acestui spital. În concluzie, nu suntem de acord cu 
desfiinţarea acestor investiţii. Automat, suntem obligaţi însă să corectăm 
investiţiile care au fost propuse de actualul executiv. Aici mă refer la centrul 
turistic, cetrul de informare turistică din parcul Lunca Jiului. O s-o spun ori de câte 
ori am ocazia. Viitorul acestui oraş este de oraş dezvoltat industrial. A încerca să 
faci din Craiova  un oraş turistic, noi care avem tradiţia unei platforme indistriale 
dezvoltate, să faci oraş turistic dintr-un oraş care este la şes, în calea vânturilor, 
mie mi se pare o himeră. Acesta este motivul pentru care am fost tot timpul 
împotriva investiţiei privind ştrandul din Lunca Jiului şi mi-e teamă că aud 
vehiculându-se alte proiecte himerice, de genul o telegondolă de la Parcul 
Tineretului la Parcul Nicolae Romanescu. Repet, sunt împotriva acestei investiţii. 
     În fine, o altă investiţie care a fost prevăzută se referă la reabilitarea sistemului 
de iluminat. Reabilitarea sistemului de iluminat în municipiul Craiova, sună 
generos, dar eu personal vă spun, constat că această reabilitare constă în iluminat 
artistic.  Iluminăm artistic nu ştiu câte obiective, unul dintre ele, cel mai cunoscut, 
este chiar Casa Băniei. Este adevărat că nu ne aparţine, dar cred că oricine are gust 
şi sunt craioveni care au gust în acest oraş, se miră de chich-ul pe care acest 
obiectiv istoric este iluminat când în mov, când în galben, când în roşu. Dacă vom 
continua să reabilităm iluminatul şi eventual să prevedem, mă gândesc pentru că a 
fost o declaraţie de presă la  un moment dat că este nevoie inclusiv pasajul 
suprateran din Valea Vlăicii să-l iluminăm artistic, eu vă spun clar că sunt 
împotrivă. În concluzie vă rog să luaţi notă de amendamentele propuse şi la 
momentul votului ă fie votate separat. 
     Dl. Boboc: 
     Eu am mai ridicat şi la şedinţa extraordinară care a avut loc cu circa două 
săptămâni în urmă unele probleme care privesc modul în care se urmăreşte 
execuţia bugetului municipiului, modul în care există sau nu există responsabilitate 
din partea unor manageri care conduc anumite instituţii cu privire la realizarea 
veniturilor şi, de asemeni, a modului în care se efectuează cheltuielile. Am să reiau 
câteva probleme pentru că discutăm astăzi rectificarea bugetului. În primul rând, 
vreau să fac precizarea că bugetul trebuie să constituie principalul instrument prin 
care este condusă activitatea la nivelul municipiului, şi nu o spun eu, este o 
problemă care este verificată şi dovedită în practică. Dacă bugetul nu este construit 
şi nu este realizat în mod corespunzător,  nu se bazează pe fundamentarea 



  

resurselor necesare şi nu se urmăreşte execuţia, bineînţeles că nici rezultatele nu 
sunt corespunzătoare. S-a prezentat cu câtva timp în urmă şi un raport de 
performanţă cu privire la execuţia bugetului care la timpul acela, am apreciat că nu 
este corespunzător. Referindu-mă la  ceea ce discutam azi, dacă la secţiunea de 
funcţionare putem să discutăm că s-a urmărit, şi, în prezent, în conformitate cu 
legea  finanţelor publice, discutăm de anumite corecţii care trebuie să se facă în 
conformitate cu prevederile legale, în sensul că trebuie să adăugăm veniturile 
suplimentare care au fost realizate în această perioadă şi să le echilibrăm cu 
cheltuielile pentru a avea un buget echilibrat, principala problemă pe care vreau să 
o ridic este în legătură cu secţiunea de dezvoltare.  Dacă ne aducem aminte, când 
am realizat acest buget, de comun acord, fiecare a prezentat propuneri cu privire la 
includerea unor obiective şi la timpul potrivit am căzut de acord şi cred că a fost un 
lucru bun, să fim de acord să alegem obiectivele prioritare care trebuiesc realizate, 
considerând că acestea sunt necesare pentru cetăţenii municipiului Craiova pe care 
îi reprezentăm. Dacă ne uităm acum pe modul în care s-au realizat investiţiile, de 
exemplu, pe mine mă îngrijorează şi îmi pun două întrebări: fie că la timpul 
potrivit cei care au solicitat aceste investiţii, le-au solicitat fără să existe între timp 
o preocupare pentru realizarea lor, fie că ele au fost preluate într-un mod 
necorespunzător fără o analiză în bugetul municipiului şi introduse, privând practic 
alte obiective care ar fi putut să fie cuprinse în acest capitol şi care ar fi putut să fie 
realizate. Am fi putut să realizăm alte străzi, am fi putut să reparăm alte şcoli, am fi 
putut să reparăm alte grădiniţe, am fi putut să facem alte obiective cu aceşti bani 
care au fost blocaţi pe aceste obiective şi care, acum ne trezim cu propunerea că ei 
trebuie să fie rectificaţi pentru că nu au fost cheltuiţi. Pe mine mă deranjează şi 
această uşurinţă cu care se motivează cheltuirea acestor fonduri că nu ştiu cine nu a 
dat avizul, cu toate că aceste  unităţi sunt pe teritoriul municipiului şi al judeţului 
Dolj şi ele puteau să fie abordate şi puteau să-şi prezinte un punct de vedere cu 
privire la aceste obiective.  Nu ştiu cum o să motivăm noi, tot consiliul local, că, de 
exemplu, problema prioritară am spus că sunt o serie de obiective. De exemplu, 
problema grădiniţelor şi a dezvoltării grădiniţelor. Am spus la timpul potrivit că 
municipiul are nevoie de  peste 800 de locuri şi chiar 4 grădiniţe care ar trebui să se 
construiască. Acum vedem că ceea ce s-a prevăzut pentru dezvoltarea şi extinderea 
acestora nu s-a realizat şi rectificăm şi luăm banii. Aceleaşi lucruri sunt şi la unele 
şcoli. Sunt unele obiective prioritare, de exemplu adăpostul canin. Este o problemă 
care este prioritară pentru toţi cetăţenii municipiului. Nu există întâlnire pe care noi 
să nu o avem cu cetăţenii unde să nu se ridice această problemă. Ne propunem de 
mai mulţi ani şi spunem că nu putem să o rezolvăm, iar acum o scoatem din 
obiective, practic, că nu ştiu ce aprobări ne-ar fi trebuit, parcă trebuia neapărat să-l 
construim sau să facem studiul la Făcăi şi nu puteam să-l facem în altă parte. Noi 
avem prevăzută o sumă unde trebuia să ne orientăm, să facem un studiu de impact, 
sau de fezabilitate pentru acest obiectiv. Am dat numai un exemplu.  
     Un alt obiectiv, este vorba de extinderea cimitirului Ungureni. Toţi recunoaştem 
că nu mai avem unde să ne îngropăm morţii în municipiul Craiova. De mai mult 
timp discutăm şi ne angajăm în faţa cetăţenilor că facem acest lucru. Am şi 



  

mediatizat acest obiectiv şi am spus, iar acum îl scoatem de pe listă. Cred că nu 
este o abordare serioasă şi nu putem să stăm cu fruntea sus în faţa cetăţenilor şi 
trebuie să fim responsabili de modul cum am urmărit şi am realizat aceste 
obiective. Ar mai fi şi altele pe care noi le-am susţinut la timpul respectiv, şi în 
special, grupul de consilieri PSD,  am renunţat la unele în sensul că ni s-a spus că 
sunt altele prioritare şi am acceptat în interesul cetăţenilor să se introducă acestea, 
considerându-le prioritare, iar acum ajungem la concluzia că nu este nevoie de ele. 
Chiar sunt unele explicaţii lamentabile, în sensul că a fost prinsă investiţia dar mie 
nu mi-ar fi trebuit aceşti bani pentru că ce am la ora actuală este suficient ca să 
funcţionez.  Atunci care este seriozitatea managerului respectiv care a fundamentat 
propunerea şi a înaintat-o consiliului local. De aici vreau să spun că trebuie să fim 
mai atenţi şi noi la nivelul municipiului. Sunt de acord cu ceea ce spunea dl. 
Cherciu că trebuie să fim mai atenţi şi noi la nivel de municipiu, de asemenea, şi 
Direcţia economică trebuie să preia aceste propuneri cu o analiză prealabilă şi să 
fie introduse numai după ce consideră că sunt necesare.  
     Eu sunt pentru a nu bloca Instituţia Primăriei şi Instituţia Consiliului Local. Noi 
suntem obligaţi, în conformitate cu legea, să aprobăm aceste rectificări, dar sunt de 
acord să se facă amendamentele necesare care sunt obiective şi bugetul să treacă cu 
aceste amendamente. Dar, repet, nu putem să blocăm funcţionarea primăriei. De 
aceea, noi vom vota bugetul, dar cu aceste amendamente pe care le-am propus şi 
pe care le considerăm necesare. 
     Dl. Badea: 
     Dincolo de discuţiile pe buget, pertinente, considerăm noi, le spunem celor de la 
PDL „Bine au venit în opoziţie”, pentru că noi eram obişnuiţi ca dumnealor să 
accepte necondiţionat părerile executivului, ori în acest moment constatăm că nu se 
mai întâmplă acest lucru. Totodată, trebuie să-i facem pe craioveni să înţeleagă că 
această situaţie este izvorâtă din cauza neînţelegerilor de la nivelul executivului, în 
speţă dintre primar şi viceprimar. Lucru de care noi, ca şi consilieri, ne vedem 
atraşi în acest conflict. Îmi pare rău că se întâmplă acest lucru şi sper să lase 
orgoliile deoparte şi unul şi celălalt pentru a duce activitatea mai departe fără 
probleme.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Din punctul meu de vedere înţeleg că este o declaraţie politică, m-am abţinut tot 
timpul, o să mă abţin şi de data aceasta pentru a arăta contrariul a ceea ce spune dl. 
Badea. O să vedeţi toate poziţiile mele şi ale celorlalţi colegi. După cum aţi văzut, 
astăzi am avut două poziţii a doi consilieri locali, unul de la PDL, unul de la USL,  
cu acelaşi punct de vedere. Din punctul meu de vedere, dacă toată lumea are 
acelaşi punct de vedere, nu văd unde este contradicţia, iar în momentul de faţă aş 
vrea să fac câteva precizări pe buget şi înainte de aceasta, vă readuc aminte că la 
orice proiect de hotărâre de consiliu, de-a lungul celor trei ani şi jumătate, orice 
propunere pertinentă a fost votată. Inclusiv în acest an şi jumătate cât am deţinut 
atribuţiile de primar. În momentul de faţă aş vrea să mă refer puţin la venituri şi la 
ceea ce înseamnă cheltuielile. Rectificarea bugetară trimestrială impusă prin lege  a 
fost aprobată la şedinţa anterioară, iar, în prezent, suntem pentru o rectificare 



  

bugetară a prevederilor şi la capitolul venituri şi la capitolul cheltuieli şi fiind 
ultima lună când se fac rectificări bugetare pe buget cu privire la investiţii, avem şi 
această propunere.  Din punct de vedere al modificărilor investiţiilor, am înţeles şi 
de o parte şi de alta că toată lumea este de acord cu menţinerea acelor proiecte 
extraordinar de importante pentru Craiova şi am aceeaşi părere, iar, cu privire la 
partea de suplimentare a veniturilor şi la cheltuielile de funcţionare, de data 
aceasta, consider că trebuie să dăm câteva explicaţii. Luna trecută am făcut o 
rectificare în minus cu  35 miliarde pe ceea ce înseamnă venituri. După primele 15 
zile  constatăm că sunt în minus după rubrica „impozitul pe venitul global” 12 
miliarde. Totuşi, deşi avem un minus de 12 miliarde ni se propune să mărim 
prevederile bugetare cu încă 17,5 miliarde. Problema se pune dacă acceptăm o 
asemenea propunere, din punctul meu de vedere nerealistă, având în vedere că din 
prima lună avem 12 miliarde în  minus sau acceptăm o propunere, aşa cum a făcut-
o dl. Cherciu de limitare a acestei creşteri. Scopul acestei limitări este de-a asigura 
integral utilităţile pentru instituţiile de învăţământ. Deci 7miliarde 760 milioane lei 
vechi vor merge la instituţiile de învăţământ în principal pentru utilităţi şi pentru 
mici reparaţii curente. În ceea ce priveşte salubritatea, vă readuc aminte că eu am 
promis şi m-am ţinut de promisiune, că în acest an vor fi oameni angajaţi şi au fost 
200, vom mări bugetul salubrităţii şi l-am mărit de două ori şi vă aduc aminte că în 
august anul trecut bugetul pe o lună era 6 miliarde, în aprilie le-am făcut 10 
miliarde pe lună şi în august 11 miliarde, deci a crescut, dar, în acelaşi timp, ne-am 
respectat execuţia bugetară şi n-am cheltuit un leu în plus, cât a fost prevederea. V-
am promis un buget nemţesc în sensul că atâţia bani câţi vom avea, atâţia vom 
cheltui şi că nu va exista nici o datorie. Până acum două luni de zile, aşa a fost. În 
momentul de faţă situaţia stă în felul următor. În loc de cheltuieli de 11 miliarde pe 
lună, în ultimele două luni sunt de 15 miliarde lei pe lună. Asta înseamnă că nu s-a 
respectat hotărârea consiliului local în ceea ce priveşte  execuţia bugetară. Vă mai 
propun ceva şi vă promit că voi cel care va iniţia acest lucru. Dacă execuţia 
bugetară se va încheia aşa cum am hotărât noi în consiliul local în martie la anul, 
voi propune reducerea impozitelor şi taxelor locale. Este un calcul matematic 
simplu care ne permite să reducem impozitele şi taxele locale pentru că în fiecare 
an am mers la maxim cu aceste taxe.  Preţul în momentul de faţă este acesta. Dacă 
nu facem o execuţie bugetară exact cum este prevăzută hotărârea de consiliu local, 
la anul va trebui să menţinem actualele taxe locale care sunt la maxim. Dacă vom 
executa bugetul aşa cum s-a hotărât în şedinţa consiliului local, putem şi trebuie să 
reducem taxele locale. Craiova are taxele locale la maxim. Tot timpul spunem că 
avem craiovenii cu cel mai mic venit.  Trebuie să avem şi cele mai mici taxe. A 
trecut un an şi jumătate în care am arătat că ceea ce am spus am şi făcut.  Împreună 
putem să facem acelaşi lucru. Acest buget în mod obligatoriu trebuie votat cu 
amendamentele de rigoare, iar în măsura în care luna viitoare ceea ce prevedem 
acum se va şi realiza, la următoarea şedinţă de consiliu putem să prevedem sume 
mai mari la capitolul venituri şi la capitolul cheltuieli. Credv că dacă se va renunţa 
să meargă fântânile arteziene când plouă şi să se spele strada când plouă, e putem 
înscrie în aceste venituri.  Banii de acolo se văd în buzunarele craiovenilor din 



  

martie la anul. Preţul neexecutării acestui buget corespunzător, presupune taxe mai 
mari pentru craioveni. Executarea corectă a bugetului ne dă voie ca la anul 
împreună să reducem taxele locale. În momentul de faţă avem de ales între aceste 
două variante.   
     D-ra Predescu: 
     Vrusesem mai demult să iau cuvântul.  S-a pus în discuţie iniţial o problemă 
care este doar parţial relevată. Nu doar preşedintele comisiei buget finanţe trebuie 
să participe la discutarea proiectului de buget. Aşa a spus cel care a luat cuvântul. 
În plenul său comisia de specialitate trebuie consultată.  Nu s-a făcut acest lucru de 
un an, doi. Dacă tot anul în curs nu s-a făcut, de ce se invocă doar acum această 
excepţie? Cu privire la buget în afară de problemele care s-au pus în discuţie şi 
care ţin în principal de faptul că la alcătuirea acestui buget şi la rectificările 
anterioare celei pe care o discutăm azi s-au trecut a fi realizate anumite obiective 
care în cursul execuţiei bugetare nu s-au realizat. Despre acest lucru vorbim acum 
şi nu poţi să-ţi invoci propria culpă în această ipoteză. Trebuie să vedem şi partea 
pozitivă din buget. Aşa cum s-a spus şi anterior, chiar dacă ne uităm numai pe 
cifre, observăm că această rectificare bugetară, o sumă considerabilă este destinată 
satisfacerii nevoilor de cheltuieli cu  servicii, adică cu funcţionarea efectivă a 
unităţilor de învăţământ pentru utilităţi. Dacă nu am face aceste plăţi ar însemna 
să-i lăsăm fără lumină, fără căldură, ceea ce nu ne putem permite. O altă sumă care 
este alocată şi care corespunde a n interpelări şi sesizări pe care le-au făcut 
pensionarii municipiului Craiova este aceea de a fi suportat preţul abonamentului 
pentru aceştia pentru că cunoaştem că banii nu erau suficienţi cu privire la această 
destinaţie. Mai sunt şi alte redistribuiri de fonduri cu privire la lucrări de 
canalizare. Şi pe acestea trebuie să le executăm. Pe cale de consecinţă, trebuie să 
avem în vedere ceea ce se rectifică în prezent  pentru a satisface nevoile 
municipiului Craiova. Dacă vorbim despre taxe locale şi despre cuantumul acestora 
la maximum aşa cum s-a spus anterior, trebuie să avem în vedere că la începutul 
anului ne-am opus la această majorare considerând-o că nu poate fi suportată, iar 
atâta timp cât noi, cel puţin consilierii în numele cărora înţeleg să vorbesc, ne-am 
opus, trebuie să subliniem faptul că trebuie să ai o continuitate de responsabilitate 
politică şi de gândire. Nu poţi în acelaşi an, după ce ai solicitat majorarea taxelor 
locale, să pretinzi că le voi diminua. Nevoile sunt aceleaşi, chiar şi mai mari. Pe 
cale de consecinţă, este doar o susţinere cu caracter electoral, cea care s-a făcut în 
prezent. 
     O ultimă chestiune pe care trebuie s-o avem în vedere din punct de vedere legal, 
este aceea a faptului că rectificarea bugetară este o măsură legală care asigură 
funcţionarea municipiului Craiova sub aspectul cheltuielilor care trebuie făcute şi 
executarea echilibrată a bugetului. 
     Dl. Cherciu: 
     Solicit acest drept la replică deşi doi colegi din consiliu nu mi-au pronunţat 
explicit numele, au făcut referire la comisia de buget finanţe. Ţin s-o asigur  pe d-
ra Predescu că am făcut solicitările de a fi consultaţi absolut de fiecare dată şi pto 
certifica acest lucru atât colegii mei din comisia de buget finanţe, cât şi dl. Director 



  

al Direcţiei Economice. Ba mai mult, am avut un moment în care chiar am 
ameninţat cu demisia dacă la următoarea rectificare nu voi fi consultat. Are 
dreptate însă d-ra Predescu, că n-am făcut un lucru care, poate mi-a mai rămas, 
anume să mă leg cu lanţuri de poarta primăriei. 
     Al doilea lucru este cel menţionat de dl. Badea care mi se pare oarecum incorect 
şi anume dovadă de probleme de memorie în sensul în care văd că poziţia pe care 
eu am exprimat-o dânsul o asociază cu faptul că a intervenit nu ştiu ce conflict 
între x şi y.  Îi reamintesc că de-a lungul timpului şi eu şi chiar alţi colegi am avut 
poziţii opuse executivului, iar în pauză chiar voi avea plăcerea să enunţ proiecte 
importante ale executivului asupra cărora m-am opus şi eu şi, repet, n-am fost 
singurul, fără să fac din chestia asta un titlu de glorie şi cu atât mai puţin 
talibanism politic de care văd că dânsul ne acuză în grup.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
   Cu privire la venituri, această suplimentare  a veniturilor pentru instituţiile de 
învăţământ toată lumea a spus că este de acord cu ele şi că trebuie să le facem. 
Anul trecut le-am făcut la finele lunii decembrie. De ce? Pentru că aveam datorii 
foarte mari. Vă aduc aminte că de anul trecut v-am prezentat faptul că am avut 
datorii de peste 50 milioane de euro.  În momentul de faţă bătălia este să nu mai 
facem altele pentru că le-am achitat. La fiecare instituţie de învăţământ rectificăm 
sume mult mai mici. În acest context când nu avem datorii nici la instituţiile de 
învăţământ, nici la societăţile sau regiile subordonate, nici la alte societăţi 
comerciale, este firesc să spui că în momentul în care nu mai ai nici o datorie şi că 
ai văzut că toate investiţiile europene pentru care ai semnat contracte cu 
constructorii sunt finanţate integral cu plata facturii la trei zile, ai văzut că ai un 
buget viabil şi ai constatat şi că ai scăpat de datorii şi calculul matematic arată că 
acest buget permite o reducere a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012. 
Faptul că au fost craiovenii puşi în situaţia să suporte datoriile din anii anteriori 
prin plata unor taxe foarte mari, sau taxe la maxim, nu presupune că trebuie să-i 
obligăm în continuare la acelaşi lucru. Ba din contră, trebuie să recunoaştem ce s-a 
întâmplat şi să le spunem să reducem aceste taxe pentru bugetul pe anul 2012. Să 
se respecte execuţia bugetară adică să nu se cheltuiască mai mulţi bani decât 
votăm noi, decât am votat în martie, decât am votat în iunie, decât votăm acum. V-
am dat exemplu. La salubritate deja s-au cheltuit faţă de prevederi mai mult cu 80 
miliarde. Este foarte mult. Am dat şi exemple unde s-au dus aceşti bani. 
Rugămintea mea este nu ştiu a câta oară să nu se scoată în evidenţă probleme 
politice pentru că n-o să vă răspundem, nu ne interesează. Avem bugetul, o să îl 
votăm astăzi cu amendamentele propuse şi, drept urmare, nu există nici o 
problemă. Singura problemă este cea pusă de dl. Boboc şi dl. Cherciu pe care am 
înţeles că a îmbrăţişat-o toată lumea, air eu v-am mai ridicat încă o problemă să fiţi 
cu toţii conştienţi de ea şi să ştim cu toţii în martie că putem să facem acest lucru. 
     Dl. Director Pascu: 
     Legat de rectificarea pe care o aveţi pe ordinea de zi, vreau să fac câteva 
precizări. Există un principiu al execuţiei bugetare ca la data de 31.10 a fiecărui an 
are loc ultima rectificare în ceea ce priveşte programul de investiţii într-un buget 



  

local şi nu numai într-un buget local. Ca urmare a acestui fapt Direcţia de Investiţii 
şi Servicii Publice, analizând stadiul executării diverselor lucrări de investiţii, a 
venit cu propunerea pe care v-am făcut-o dvs. de punerea la dispoziţia bugetului 
local a sumei de 1.381.000 mii lei  pentru a fi redistribuită la alte capitole bugetare 
întrucât până la finele anului aceşti bani nu pot fi cheltuiţi. 
     O altă categorie de venit pe care am luat-o în considerare  la rectificarea 
bugetului sunt veniturile disponibilizate de Poliţia locală de 304 mii. Au fost 
discuţii şi în comisia de buget finanţe, nu le mai reiau eu, este  dl. Director   al 
Poliţiei Locale aici, poate să  vă spună de ce renunţă la aceşti bani, deci ei nu vor 
putea fi folosiţi.                                   

  O altă categorie de venit sunt acele sume pe care noi le-am propus suplimentar 
din impozitul pe venitul global de 1.750 mii lei. Acum vreau să ţineţi cont că într-
un buget, se face o predictibilitate a veniturilor. Şi când aprobăm bugetul la 
începutul anului n-avem de unde să ştim că până la finele anului încasăm suma 
exactă. Pe parcursul anului chiar legiuitorul ne dă voie în funcţie de 
predictibilitatea veniturilor ce urmează a fi încasate să faci anumite corecturi la 
buget.  Noi venim cu această suplimentare în acest moment pentru că credem noi, 
şi aşa cum am spus şi data trecută când am vorbit despre impozite şi taxe locale, 
vreau să vă spun că la zi suntem aproape recuperaţi cu  sumele suplimentare, 
recuperaţi din 1.700.00 mii lei  cât am suplimentat luna trecută, deja un milion în 
ziua de 26 este recuperat, deci când am venit cu această propunere de suplimentare 
a impozitului pe venitul global, am venit ca urmare a faptului că până la această 
dată am realizat 131 milioane din 154,7, rămânând cu o medie lunară de 13 
milioane 100 mii lei, rămânând până la finele anului de recuperat 23,5 milioane, 
ceea ce ar însemna 11,7 milioane medie lunară, noi am suplimentat cu încă 1,7 
milioane ridicând la o medie lunară de 12,6 milioane. Este o predictibilitate. S-ar 
putea să depăşim şi eu cred că depăşim pentru că dacă luăm statistic cum s-au 
înregistrat veniturile din această categorie în umtimii ani, ele de obicei în ultimele 
luni ale anului au fost mai mari. S-ar putea să depăşim, s-ar putea să nu depăşim. 
Oricum nu am mers la nivelul maxim mediu care s-a realizat de la începutul anului 
până acum, unde am avut 13,5 milioane ci am mers la un nivel de 12,6 milioane. În 
ceea ce priveşte veniturile, asta este sursa pe care noi am pus-o la dispoziţie pentru 
a o distribui la alte capitole de cheltuieli.  

În ceea ce priveşte cheltuielile pe care le-am propus, aşa cum bine aţi precizat 
şi dvs., vreau să fac şi eu o precizare. Să ştiţi că execuţia bugetară respectă 
întocmai ceea ce aţi aprobat dvs., să şi vrem noi ca executiv să mergem pe altceva, 
bugetul este dus la finanţe şi se fac deschideri de credite bugetare în limita 
bugetului pe care l-am depus la finanţe. Nu poţi cheltui mai mult decât este 
prevăzut în buget. Nu vreau să se înţeleagă că la nivel de primărie s-a cheltuit mai 
mult decât a fost aprobat în buget. Nu se poate, chiar să vrem pentru că lunar se fac 
deschideri de credite bugetare exact în limita bugetului aprobat. Toate aceste 
venituri de care am vorbit odată prin suplimentare şi redistribuire se ridică la 
3.524.000 mii lei. Mai sunt şi veniturile din sponsorizări care au destinaţia specială. 
Toate aceste venituri le-am propus a fi distribuite astfel: 776 mii pentru utilităţi şi 



  

reparaţii la unităţile de învăţământ. La capitolul de cultură, pentru a menţine în 
continuare Sport Club Municipal să funcţioneze până la finele anului, 
suplimentarea cu 450 mii, Ansamblul Maria Tănase i-am dat un sediu şi i-am 
propus suplimentarea cu 75 mii, acoperire salarii 40 mii şi reparaţii la sediu 35 mii, 
la teatrul Colibri de asemenea suplimentare cu 34 mii pentru acoperire salariu pe 
ultimul trimestru, la salubritate 1 milion, este nota de fundamentare întocmită de 
către Direcţia de Investiţii şi servicii publice, previzionând că în următoarele luni 
vor fi lucrări de salubrizare mai mari deci nu că s-au făcut lucrările şi urmează să se 
facă plăţi, pentru sistematizarea circulaţiei 300 mii şi pentru subvenţii abonamente 
pensionari suplimentarea cu 748 mii ca să asigurăm până la finele anului. Acestea 
sunt propunerile executivului pe care prin ordonatorul de credite au fost propuse 
către dvs.  Eu am auzit propunerea d-lui Cherciu de diminuare sau mai bine zis de 
eliminare a 1000 mii lei de la salubritate, dar prin reducerea în mod corespunzător a 
veniturilor din IVG, dar nu ştiu ce se întâmplă cu celelelte că în condiţiile în care 
reducem şi luăm şi sumele disponibilizate ca urmare a redistribuirii de la investiţii, 
înseamnă că trebuie să reducem şi la învăţământ şi la termoficare sau la Sport Club, 
pentru că nu avem de unde să le acoperim, bugetul trebuie să fie echilibrat. 

   Dl. Preşedinte: 
 Cred că ar fi momentul să supunem la vot pentru că fiecare dintre dvs. şi 

fiecare dintre noi a avut dreptul să ia cuvântul, şi dreptul la replică. Atâta timp cât 
s-a respectat regulamentul, cred că suntem cu toţii de comun acord să supunem la 
vot proiectul care a fost dezbătut o oră. 

   Dl. Viceprimar Dincă: 
   Dl. Director economic a pus câteva întrebări legate de propunerile d-lui 

Cherciu pentru a le ajusta în proiect pentru că dacă sunt suficient de lămurite, dl. 
Director nu va putea să facă execuţia bugetară.  

 D-na Secretar: 
Daţi-mi voie să vă explic un lucru. Executivul îşi menţine proiectul aşa cum l-a 

promovat. Eu vă rog frumos să aveţi în vedere că reprezint executivul. Ordonatorul 
de credite a spus că se menţine proiectul aşa cum a fost formulat. Veţi supune întâi 
la vot proiectul aşa cum îl aveţi propus de executiv, după care variantele pe care le-
aţi propus dvs. iar, dacă dl. Director a pus în discuţie ce se va întâmpla dacă se 
adoptă varianta dvs., atunci rămâne de văzut cum se execută. Noi vă supunem 
acum la vot exact cum a spus ordonatorul, varianta pe care o aveţi multiplicată. 

D-ra Predescu: 
Solicităm ca votul să fie nominal, adică precizarea persoanei şi felul cum a 

votat. 
 Dl. Viceprimar Dincă: 
     Dl. Preşedinte, cred că aveţi o problemă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Eu cred că dvs. aveţi o problemă şi cred că putem să respectăm regulamentul. 
Trebuie să înţelegem că indiferent de majoritatea pe care o reprezentaţi dvs., 
funcţionăm după o lege şi un regulament care reglementează activitatea noastră 
aici.  



  

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă rog să-l lăsaţi pe directorul economic să lămurească câteva aspecte pe care 
nu le are lămurite. O să fi ţi pus în situaţia să răspundeţi dvs. pentru că sunteţi 
preşedinte de şedinţă, de cum va fi executat bugetul. Dl. Director economic a pus 
câteva întrebări la care are nevoie de răspuns.  
     Dl. Preşedinte: 
     Aţi avut posibilitatea să luaţi cuvântul  despre buget. Dacă dvs. consultaţi 
regulamentul, vedeţi că luările de cuvânt sunt luări de cuvânt cu privire strict la 
proiectul de pe ordinea de zi. Toate aceste discuţii cred că sunt tardive.  
     Dl. Cherciu: 
     Dacă eraţi atent şi nu aţipeaţi dl. Director economic mi-a adresat o întrebare. Nu 
vă lăsaţi influenţat de d-na secretar. Dl. Director este îndreptăţit să primească un 
răspuns. Este vorba de 5 secunde. 
     D-na Secretar: 
     Eu asist de legalitate acest proiect. Nu semnaţi dvs. ci secretarul.  Dl. Director 
chiar dacă şi-a permis această întrebare retorică, îl priveşte.  Dânsul este executant. 
     Dl. Preşedinte: 
     Este un drept la replică pe care îl are fiecare consilier local atunci când în urma 
unei luări de cuvânt a unui consilier local are dreptul la replică. A fost punctul de 
vedere al unui membru al executivului, al directorului Direcţiei Economice, a fost o 
întrebare retorică, iar dacă dvs. vreţi să daţi un răspuns la o întrebare retorică, aveţi 
posibilitatea s-o discutaţi. Avem amendamentele propuse de dl. Cherciu şi cele 
propuse de dl. Boboc. Nu ştiu cine doarme la această şedinţă. În momentul în care 
executivul a anunţat că-şi menţine proiectul aşa cum a fost formulat, supunem la 
vot dacă dvs. sunteţi de acord cu proiectul aşa cum l-a formulat executivul. Dacă 
nu trece discutăm amendamentele.  
     Supunem la vot proiectul aşa cum a fost formulat de executiv. Cine este pentru ? 
Votat cu 11 voturi pentru (Tudor, Predescu, Răducănoiu, Magla, Lupulescu, 
Boboc, Nedelescu, Pârvuleasa, Mincu, Ştefârţă, Badea), 14 voturi împotrivă 
(Ştefănescu, Cherciu, Radu Marin, Giurgiu, Ursu, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, 
Albăstroiu, Ţui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Sas, Dincă) şi 1 abţinere (Marinescu 
Dorel).   
     D-na Secretar: 
     Amendamentele au fost următoarele: să rămână Făcăi şi cimitirul Ungureni, ca 
lucrări de investiţii. Şcolile să rămână cu cele 700 însuşite în comisii. Teatrul de 
vară şi scoaterea din listă a centrului de informare turistică.   
     Dl. Cherciu: 
     Se păstrează absolut toate cheltuielile pe care dl. Director le menţiona, iar acel 
milion care dispare, este cel de la salubritate. Nu am propus să mă ating de restul 
modificărilor, inclusiv am acceptat reducerea de la Poliţia Comunitară, adică 
discutăm despre lucruri pe care le-am avut în vedere la această echilibrare. Eu am 
făcut referiri doar la ce am propus să se modifice nu am propus să se scoată altele.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 



  

     Noi avem nevoie de dl. Director economic să ne lămurească dacă s-au înţeles 
aceste amendamente. Proiectul de buget trebuie să treacă, rectificările trebuie să 
existe, învăţământul trebuie să primească banii şi veniturile trebuie să se majoreze 
corespunzător. 
     Dl. Director Pascu: 
     Se diminuează la partea de cheltuieli cu un milion de la salubritate şi se 
echilibrează la partea din IVG cu un milion. 
     Dl. Cherciu: 
     La lista de investiţii v-am menţionat ce investiţii trebuie scoase, respectiv 
reabilitare. Cât scoatem atâta păstrăm. Noi suntem să păstrăm investiţiile iniţiale 
menţionate care ca sumă sunt aproximativ egale.  
     D-na Secretar: 
     Rugămintea noastră este să lăsaţi la dosarul de şedinţă exact notiţa aceasta, eu o 
dau directorului economic.  
     Dl. Cherciu: 
     Am precizat de la bun început de la luarea mea de cuvânt că nu am dorit această 
lămurire a se face în plen pentru că îmi dau seama cum se poate face strigând de la 
unul la altul. Acesta este motivul pentru care am avut discuţia cu dl. Pascu să ne 
întâlnim împreună cu executivul,i-am declarat deschiderea mea, am spus la orice 
oră, dacă sunt convocat, voi veni, din păcate executivul nu a avut această dorinţă şi 
asist împreună cu bunul concurs al preşedintelui de şedinţă la o hăuleală 
generalizată pentru că dânsul vrea să-şi arate loialitatea faţă de partid. 
     Dl. Viceprimar Dincă:          
     Dl. Director are o nelămurire pe ceea ce priveşte investiţiile. Pe ceea ce priveşte 
partea de funcţionare, a înţeles.   
      Dl. Director Pascu: 
     Noi aveam economie la investiţii de 1.381.000 mii lei. Prin a diminua cu sumele 
pe care dl. Consilier le-a menţionat, aceste sume ce facem cu ele?  Pentru că dvs. 
aţi dat şi cu plus şi cu minus. Ori le lăsaţi să le echilibrăm noi. 
     Dl. Cherciu: 
     Păstrăm următoarele investiţii. Există undeva la extindere cimitir Ungureni 880 
mii, modernizare  teatrul de vară – 200 mii, transformare studiu de fezabilitate 
pentru adăpost canin în studiu de impact – 30 mii, păstrare studiu de fezabilitate 
extindere spital Filantropia – 100 mii. Făcând suma 100 mii cu 880 mii, 200 mii şi 
30 mii rezultă 1.180.000 mii. Corespunzător se diminuează prin eliminare investiţie 
centru turistic 30 mii şi reabilitarea sistemului de iluminat 960 mii. Este adevărat că 
apare o mică diferenţă unde putem să ajustăm corespunzător încât să fie tanda pe 
manda. 
     Dl. Director Pascu: 
     La capitolul investiţii va fi o echilibrare.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Cine este 
pentru?    



  

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1-11 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.28/2011. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru 
(Ştefănescu, Cherciu, Radu Marin, Giurgiu, Ursu, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, 
Albăstroiu, Ţui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Sas, Dincă, Marinescu Dorel), şi 11 
voturi împotrivă ( Tudor, Predescu, Răducănoiu, Magla, Lupulescu, Boboc, 
Nedelescu, Pârvuleasa, Mincu, Ştefârţă, Badea)    
 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Nedelescu: 
     A fost votat bugetul în ceea ce priveşte reducerea de la investiţii de la Poliţia 
locală însă cer o explicaţie de la cei care conduc Poliţia locală, de ce au 
fundamentat o notă şi au cerut aceşti bani şi de ce nu i-au cheltuit, lucru pe care l-
am cerut şi în comisia de buget finanţe şi probabil o să facem şi o analiză pe 
această temă. Vreau să ştiu de ce s-au cerut aceşti bani care puteau fi dirijaţi în altă 
parte şi de ce nu s-au folosit. 
     Dl. Director Mateescu: 
     Bugetul când a fost formulat, a fort formulat fix pe prevederea legală în ceea ce 
priveşte investiţiile care trebuiau făcute în cadrul Poliţiei Locale. În hotărârea nr. 
332/2010 se spune că pentru fiecare poliţist local, instituţia trebuie să dispună de 
un pistol, o armă. Ca atare, am solicitat mai multe oferte şi a rezultat o sumă de 3 
miliarde pentru achiziţionarea de arme.  De şase luni de zile încercăm să 
achiziţionăm aceste arme. S-a desfăşurat licitaţia pe două etape, pentru arme letale 
şi pentru arme neletale. Există o firmă în Bucureşti care a contestat tot ce a fost 
licitaţie în ţară pentru armament în acest an, şi vă rog să verificaţi SEAP-ul să 
vedeţi că este perfect adevărat ceea ce spun. Nimeni nu a achiziţionat arme prin 
licitaţie, decât prin achiziţie directă.  Când, în sfârşit s-a respins contestaţia pentru 
arme letale, am constatat că nu s-a înscris nimeni la licitaţie şi, ca atare, nu am avut 
ce să achiziţionăm.  Asta se întâmpla în jur de şapte octombrie. Între timp, a apărut 
HG 811/2011 care a modificat puţin OG 34 în ceea ce priveşte achiziţiile, ceea ce 
înseamnă că ne trebuie un timp mai îndelungat pentru a achiziţiona astfel de arme. 
Nu există certitudine că în următoarele două luni putem achiziţiona astfel de arme. 
Acesta este motivul pentru care, având în vedere că până la 31octombrie puteam să 
modificăm acel buget pe investiţii, am solicitat să achiziţionăm armele la anul şi să 
încercăm să facem cum au făcut o parte din poliţiile locale din ţară, cu achiziţie 
directă în suma aceea de 15 mii euro fără TVA.   



  

     Dl. Nedelescu: 
     Eu am pus această întrebare nu întâmplător, pentru că la noi la comisie a venit 
d-na director economic şi ni s-a spus că s-a întârziat licitaţia şi a fost contestată. 
Ştim că sunt oameni care contestă aceste licitaţii, este o procedură greoaie, oricum 
părerea mea este că s-a lansat prea târziu această procedură însă am auzit de la 
colegi ieri că la o altă comisie a fost dl. Director şi a spus clar că nu are nevoie de 
aceste arme, că are pistoale, nici la anul nu mai au nevoie să achiziţioneze şi atunci 
întrebarea mea avea un dubiu. Dacă la o comisie s-a spus că nu au nevoie de aceste 
arme, la alta s-a spus că din cauza licitaţiei, nu ştiu ce să înţeleg.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale 

Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 8.213,00 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.35/2011. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost votat cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere 
(Nedelescu).         
 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unit ăţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     La comisia de buget finanţe şi de luna trecută şi din această lună, cred că s-a 

desprins concluzia că la noua execuţie bugetară începând de martie anul viitor, să 
avem şi veniturile proprii şi celelalte venituri ale instituţiilor de învăţământ pentru 
partea de cheltuieli, dar şi partea de venituri, egale cu cele de anul acesta, sau foarte 
aproape de cele de anul acesta. Am constatat că regula care a fost impusă tuturor 
autorităţilor publice de a-şi face bugetul egal cu cât au încasat anul anterior, este o 
regulă sănătoasă, ceea ce ne obligă să facem şi pentru instituţiile de învăţământ, în 
sensul să nu le mai punem nişte prevederi foarte mari pe care nu pot să le realizeze, 
iar ulterior să constatăm că au avut dificultăţi în acest sens şi cred că sunt în 
asentimentul colegilor de la Direcţia de buget dinanţe, iar în anul următor să facem 
acest lucru. Legat de rectificarea de astăzi, ea este una corectă, sănătoasă, permite 
instituţiilor de învăţământ să aivă prevederile foarte aproape de ceea ce înseamnă 
cheltuielile şi încasările efective. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 

aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 



  

stat din municipiul Craiova, pe anul 2011, prevăzute în anexele nr.1 - 28 
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.40/2011. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     D-na Secretar: 
     Aici o să trebuiască corespunzător cu punctul pe care l-am avut ca amendament, 
să facem corecturile în afara altor comentarii. Eu am vrut decât să spun că nu vom 
putea prezenta, dar vom ţine cont de votul pe care l-am avut la forma bugetului 
propus. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la discuţiile care au avut loc la punctul 2, o parte din ele, aşa cum a 
spus d-na Secretar în mod corect, se reiau la punctul 5, dar nu le mai facem. Vreau 
să punctez trei lucruri care nu s-au discutat. Aşa este, în momentul de faţă la taxe şi 
impozite avem venituri mai mari, ceea ce este încă o dovadă că putem să reducem 
taxele. Cu privire la predictibilitate, că s-a discutat de predictibilitatea prevederilor 
pentru impozitul pe venitul global, astăzi avem două cifre statistice: una legată de 
ceea ce nu am încasat până la 30 septembrie şi ştiţi că acum două săptămâni am 
făcut rectificare bugetară în minus de 35 miliarde pentru impozitul pe venitul 
global, deci nu am realizat 35 miliarde, iar din execuţia bugetară la zi rezultă că 
sunt aproape 12 miliarde neîncasate pe luna aceasta faţă de prevederi. În măsura în 
care am mai fi mărit prevederile cu 17 miliarde, din acest moment putem discuta 
de predictibbilitate. Suntem aiai, vom fi şi peste două luni, eu vă spun că nu putem 
încasa mai mult decât am prevăzut şi cu cât am încasat astăzi cu încă 30 miliarde 
lei, adică cu 3 milioane lei. Acesta este motivul pentru care am făcut acea corecţie 
la salubritate, nu în sensul că am luat de acolo, ci în sensul că nu punem acum. 
Legat de cheltuieli, ştim cu toţii că acestea se fac pe trimestru. La salubritate, la 
comisia de buget, am solicitat facturile pe ultimele două luni pentru că numai în 
raport de acestea puteam discuta. Nu au sosit nici până acum şi-mi menţin punctul 
de vedere, să fim atenţi cum cheltuim aceşti bani, pentru a nu încheia anul cu 
debite, cu datorii, pentru că ele se vor vedea la anul. Legea ne obligă ca aceste 
sume pe care nu le plătim diverşilor furnizori, pentru că şi salubritatea este un 
furnizor, se vor prinde în buget. Aşa cum am putut 10 luni să ţinem de aceste 
cheltuieli la 11 miliarde, aşa trebuie să facem şi acum. În luna martie, cel mai 
târziu, vom vedea cât de mari sunt datoriile la salubritate faţă de prevederi. Vă 



  

sugerez să nu spălăm străzile când plouă şi să nu mai dăm drumul la fântâni când 
plouă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată faţă de aprobarea de 
la punctul 2. Cine este pentru?  
Art.1.   Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, 

pe anul 2011, 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.41/2011. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi 
pentru (PDL), 8 voturi împotrivă (PSD) şi 3 abţineri (PNL).  

 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea ordonatorilor ter ţiari de 
credite, pe anul 2011, aprobaţi prin Hot ărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.42/2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, 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.42/2011. 

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 Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2012. 

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vreau să-i informez pe colegii consilieri că la nivelul autorităţii publice locale, 
în ultimele două luni de zile s-au desfăşurat promovări în grad. Au existat examene 
date în acest sens. ANFP ne-a probat aceste promovări. Din punctul meu de 
vedere, cred că trebuie să mergem pe aceeaşi formulă cu organigrama cu aviz 



  

ANFP. Oricum, indiferent care este situaţia, avizul ANFP şi verificările 
organigramei se vor face în continuare. 
     D-ra Predescu: 
     Este o discuţie care s-a purtat şi ieri în comisia juridică. Ceea ce ni se propune 
astăzi, este situaţia conformării dispoziţiilor legale. Dacă până acum nu s-a 
procedat în raport cu o prevedere legală care stabileşte o anumită procedură şi care 
are în vedere acest plam de ocupare a funcţiilor publice, asta nu înseamnă că 
trebuie să persistăm. 
     D-na Secretar: 

     Fac o lămurire să nu mai rămâneţi cu impresia că în mod nelegal nu s-a 
raportat acest plan. El este prevăzut în Legea 188/1998 privind statutul 
funcţionarului public. Amendamentul cu privire la articolul la acest plan a fost 
suspendat sub aspectul efectelor sale prin Legea nr. 140 şi ordonanţa anterioară. 
Deci nu că n-am vrut, că ANFP să ştiţi că nu ne dădea nici un aviz dacă acest plan 
era obligatoriu. Este motivul pentru care planul s-a depus, iar acest ălan îl 
propunem pentru 2012. În ceea ce ne priveşte, dacă este adoptată hotărârea, noi o s-
o comunicăm, dar nu vreau să rămână impresia nelegalităţii neprezentării de până 
acum. Altfel nu puteam ocupa nimic, dacă nu aveam un asemenea plan. Că este o 
formalitate, este, şi noi ştim, dar acum trebuie să ne conformăm acestei proceduri. 

 Dl. Preşedinte: 
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 11 voturi 

pentru, 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Marinescu Dorel). Proiectul de hotărâre a 
fost respins. 

 
 
 Dl. Marinescu Nicolae a ieşit din sală. Sunt prezenţi 25 consilieri.  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune 
pentru desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2011 – 2012. 

     Dl. Badea: 
     O mică remarcă. Cred că necesarul pentru aceste materiale antiderapante ar 

fi trebuit făcut mai devreme pentru că suntem în prag de iarnă şi ne pomenim 
mâine poimâine că ninge, nu avem aceste materiale şi în momentul în care blocăm 
oraşul cred că oamenii vor fi nemulţumiţi.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Este o observaţie pertinentă, însă, în acelaşi timp, vă asigur, am vorbit cu 

colegii de la servicii publice, ritmul de aprovizionare este unul corect. Dacă aţi 
observat, contractul intră în vigoare pe 1 decembrie, aşa este prevăzut, aşa a fost 
licitat, drept urmare, încă o lună de zile păstrând acelaşi ritm, este peste cantitatea 
necesară. Din acest punct de vedere, în momentul de faţă putem spune că dacă se 
continuă acest ritm, nu există absolut nici o problemă. Cu observaţia că acest 



  

contract intră în vigoare la 1 decembrie când este prima zi de iarnă. Can aşa stau 
lucrurile acum.  

Dl. Nedelescu: 
O singură întrebare aş avea pentru cei de la servicii publice sau de la salubritate 

care pot să dea un răspuns, cât ne-a costat deszăpezirea anul trecut? 
Dl. Sirop: 
57 miliarde a costat deszăpezirea anul trecut şi nu este în totalitate externalizată. 

O parte a fost realizată cu utilajele noastre, o parte cu utilajele RAADPFL şi o 
parte subcontractată către prestatorul Delta. 

Dl. Nedelescu: 
Sunt mulţumit. Atât am vrut să aflu, cifra. Dacă are cineva curiozitatea să facă o 

comparaţie cu anii 2005, 2006, 2007, 2008. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă Programul comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţii de 
curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 
a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 
2011 – 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite 
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu 
handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali 
şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, pentru luna noiembrie 
2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat 
şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
NOIEMBRIE 2011 , în baza valabilităţii certificatului de persoană cu 
handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  



  

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de 
încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu 
îndeplinirea următoarelor condiţii: 

             -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap; 

- să fie apte fizic pentru deplasare. 
- însoţitorii  care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate 
pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
- pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se 
eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor 
fiind în baza de date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând 
angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
- pentru asistenţii personali profesionişti  ai persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza 
situaţiei lunare transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3.  Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii octombrie 
2011, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza 
decontului emis.  

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială şi  Regia Autonomă de Transport Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

10. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului 
pentru acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi 
distribu ţie a energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna 
septembrie 2011. 

      Dl. viceprimar Dinca: 
     Astazi de dimineata am primit o veste buna si vreau s-o impartasesc si dvs. Au 
fost alocati pentru craiova aproximativ 200 miliarde de Guvernul Romaniei pentru 
subventie la caldura. Din punctul meu de vedere este un semn bun, dar daca si in 
perioada urmatoare si ma refer la urmatoarea luna, nu vom lua masuri din cele 
enuntate de mine, acesti bani nu vor ajunge decat maxim o luna de zile. Cred ca am 
primit o sansa de la guvern si cred ca in momentul acesta trebuie sa avem si 
ragazul necesar sa exploatam aceasta sansa si sa reusim sa aducem caldura in tot 
orasul pentru ca in momentul de fata inca sunt asociatii de proprietari care nu au 
apa calda si caldura. 
     Dl. Nedelescu: 



  

     Vreau sa fac o precizare. Inca din luna a cincea sau a sasea, sper sa nu gresesc, 
am facut o interpelare in cadrul Consiliului local si am cerut sa mi se spuna si mie 
cum ne-am pregatit, cum suntem pregatiti, ce plan am luat pentru iarna. Inteleg ca 
au venit niste bani de la guvern. Nu putem decat sa le multumim si sa fim fericiti 
pentru ca inseamna ca craiovenii vor avea caldura, insa as vrea sa primim un 
raspuns acum de la cei de la Regia de Termoficare ce se va intampla in aceasta 
iarna cu caldura in municipiul Craiova. Stim situatia care este, mai mult, am aflat 
chiar din presa ca au primit caldura acum, iar saptamana urmatoare urmeaza sa nu 
mai avem nici caldura nici apa calda. Eu cred ca trebuie sa lasam toate lucrurile 
deoparte, sa ne unim eforturile si toti sa facem tot ce depinde de noi ca craiovenii 
sa primeasca caldura si apa calda. In afara de orgolii, de ce vreti dvs. trebuie sa fim 
foarte atenti sa nu ne jucam cu aceasta situatie si as ruga pe cei de la termoficare sa 
ne spuna ce vor intreprinde, ce vor face in continuare. 
     Dl. Presedinte: 
     O completare as dori sa fac si eu aici, la ceea ce a spus dl. Nedelescu.  Vreau sa 
va spun ca interpelarea eu am facut-o in luna iunie. Si dvs. si eu am venit in luna 
iunie si am spus sa ne prezinte situatia economico-financiara a Regiei de 
termoficare si daca in acel moment executivul impreuna cu regia au avut vreo 
discutie cu privire la un plan de masuri pentru aceasta iarna in conditiile in care se 
stia de la bun inceput ca subventia va fi eliminata de la bugetul consiliului local. 
Nici pana in ziua de astazi nu am primit nici un raspuns la acea interpelare. 
Probabil ca trebuie sa ne obisnuim sa nu primim raspunsuri la interpelarile pe care 
noi, consilierii locali, le facem in cadrul consiliului local. Ce sa mai spunem de 
cetatenii municipiului Craiova care doresc informatii de la executiv? 
     Dl. Raducanoiu: 
     As vrea sa fac o precizare, adica sa nu inducem lumea in eroare. Nu s-a 
milostivit de noi, Craiova, Guvernul ca sa ne aloce aceasta suma, ci s-a achitat de o 
obligatie pe care o avea mai demult. Asa ca lucrurile trebuie sa fie exact cum sunt. 
Pentru un drept pe care il aveam, sa ne aloce aceasta suma a fost nevoie de mai 
multe interventii asa cum cel putin am vazut si in presa si in sfarsit le multumim ca 
s-au achitat de aceasta obligatie. 
     Dl  director Iordache: 
      Trebuie sa fie clar pentru toata lumea ca nu exista alte solutii decat pe bani. Am 
primit un balon de oxigen, sa zicem asa prin alocarea acelei compensatii de 192 
miliarde. Cred ca nu sunt suficienti decat pentru o luna, o luna si ceva pentru 
aprovizionarea cu carbune a orasului, deci aceasta chestiune ii revine in totalitate 
Complexului Energetic. Noi ca regie, nu avem astfel de sarcini. Noi trebuie sa 
strangem banii de la cei care au datorii. In ultima perioada regia s-a straduit sa 
furnizeze apa calda si caldura. Mai sunt cateva situatii, este adevarat izolate, unde 
conditiile tehnice nu au permis acest lucru. Prin masurile de impulsionare a 
recuperarii datoriilor de la asociatiile de proprietari si in perspectiva extrem de 
apropiata a venirii sezonului rece pe care o resimtim cu toii, nivelul incasarilor a 
crescut simtitor. Luna octombrie se va incheia cu aproximativ 60 miliarde, aproape 
dublu fata de luna anterioara. Acest program de stimulare a incasarii datoriilor nu a 



  

fost intreprins numai in luna octombrie, el a inceput inca din primavara de prin 
lunile aprilie, mai, cand conducerea regiei a avut intalniri cu toti reprezentantii 
asociatiilor de proprietari, este adevarat, cu cei care au binevoit sa raspunda acestor 
convocari, ca aproape jumatate nu au participat. Este adevarat ca exista pericolul, 
ca o parte din blocuri, nu asociatii, sa ramana fara apa calda si caldura, dar nu vom 
proceda la debransarea in totalitate a asociatiilor. Se doreste continuarea acestui 
program de impulsionare a incasarilor prin cele 20 de echipe care au fost 
constituite din reprezentanti ai Regiei de Termoficare, reprezentanti ai primariei si 
in colaborare cu Politia Locala, care ne este de un real ajutor pentru ca sa stiti ca in 
cadrul deplasarilor care s-au facut pe scara de bloc am mai avut si locatari care au 
fost destul de recalcitranti si chiar violenti in anumite situatii. De saptamana 
viitoare pe langa continuarea acestui program de recuperare a datoriilor, vom trece 
la discutii cu reprezentantii asociatiilor de proprietari, analiza pe fiecare scara de 
bloc si in functie de situatia care ne este prezentata, regia o sa treaca la debransarea 
anumitor scari de bloc, chiar a unor apartamente, daca exista posibilitati tehnice. In 
continuare vreau sa multumesc pentru prilejul care mi-a fost oferit de a face inca o 
data apel la locuitorii Craiovei sa faca eforturi, stim ca situatia este grea si iarna s-
ar putea sa fie destul de dificila, pentru a-si achita aceste datorii pentru ca este 
singura varianta prin care putem avea cu toii caldura in aceasta iarna.  
     Dl. Presedinte: 
      Exista sanse mari ca in urmatoarele doua saptamani, municipiul Craiova sa 
ramana fara caldura si apa calda. Sau sa aiba. Sa spunem cetatenilor pentru ca 
oamenii sunt, totusi, in imposibilitatea de a achita. 
     Dl. Nedelescu: 
     In urmatoarea saptamana se va trece la debransari de blocuri.  
     Dl. Vasile: 
     Profit de faptul ca reprezentantul termoficarii este aici si am o intrebare. 
Intrebarea mea este daca Regia de termoficare, care, dupa cate se vede, face 
eforturi mari pentru recuperarea datoriilor, daca recupereaza toate datoriile de la 
toti cetatenii Craiovei, se stinge datoria termoficarii catre CET? Sau de cati bani 
mai avem nevoie si ce datorii are termoficarea catre CET si cat a facturat 
termoficarea din acea suma catre cetateni. 
     Dl. director Iordache: 
     Datoria catre CET este de aproximativ 1700 miliarde. Asta insemnand in jur de 
1300 si ceva contravaloarea agentului termic si diferenta pana la 1700 miliarde 
penalitati de intarziere care ne-au fost facturate de catre cei de la Complexul 
Energetic. Ce avem de recuperat in momentul acesta de la asociatiile de proprietari 
este o suma ceva mai mica. Am verificat inca o data care este situatia, este vorba 
de 130 miliarde mai putin. Probabil mai usor ma vor intelege cei care se pricep 
putin la partea economica datorita faptului ca s-a creat un gol de mijloace 
circulante in anii anteriori ca urmare a faptului ca regia a inregistrat pierderi timp 
de 3-4 ani consecutiv, care au fost datorate investitiilor care s-au facut in perioada 
2006 – 2008, investitii care s-au relizat si pe timpul iernii, cand in loc sa se 
factureze caldura locatarilor, a fost nevoie sa se intrerupa furnizarea de caldura si 



  

s-au instalat acei schimbatori de caldura care au imbunatatit foarte mult situatia 
regiei, reducand substantial nivelul pierderilor. Este usor de inteles daca luam in 
considerare faptul ca vechii schimbatori de caldura aveau un randament de 60%, 
iar cei care sunt instalati acum cu placi de inox, au randament de peste 90% . Este 
posibil ca aceasta diferenta sa se regleze pe masura rentabilizarii regiei care are o 
functionare in salturi pentru ca asa se intampla. Noi avem cheltuieli la regie foarte 
mari pe perioada verii cand realizam reparatii si intretinerea celor 600 km de 
conducta pe care o avem in administrare si 140 km de canal termic, pe care trebuie 
sa-l improspatam in permanenta cu conducta noua, iar nivelul facturilor pe 
perioada de vara se ridica la aproximativ 10 miliarde pe luna fata de perioada de 
iarna cand livram si caldura si nivelul facturii intr-o luna de iarna ajunge la 150 
miliarde. Chiar daca intr-o perioada cand nu furnizam caldura inregistram pierdere, 
cand vine sezonul rece, de obiecei aceasta pierdere se recupereaza. Deci, cu privire 
la reducerea acelui deficit de care v-am povestit de 133 miliarde mai precis, avem 
sanse daca situatia se imbunatateste, ca pana la finalizarea acestui sezon rece, sa 
recuperam si sa nu mai existe aceasta diferenta. 
     Dl. Nedelescu: 
     Imi cer scuze pentru o noua interventie, dar cred ca este o interventie pe care 
doresc sa o fac si sa vin in sprijinul craiovenilor. Eu as avea rugamintea la 
executiv, am vazut ca penalitatile sunt foarte mari si as ruga executivul sa faca 
interventii la nivelul guvernului, poate reusim sa stergem aceste penalitati. Daca 
nu, sa convocam toti parlamentarii de Dolj, daca vreti sa-i invitam la un pahar de 
apa, la o intalnire cu consiliul local si cu executivul si sa incercam sa promovam un 
proiect de lege sa facem ceva pentru ca penalitatile sunt foarte mari si ar fi de mare 
ajutor pentru craioveni. Asta este rugamintea mea catre executiv.  
     Dl. Cherciu: 
     Eu am o interventie foarte scurta, din motivul ca eu aveam pregatit la interpelari 
sa detaliem acest subiect si, mai mult decat atat, sunt pregatit cu cifre concrete, nu 
cu ce se vehiculeaza in presa sau cu ce spune unul sau altul, deci din documentele 
contabile ale regiei, ii rog pe colegi sa avem un pic de rabdare sa discutam acest 
punct important la interpelari, nu la acest punct, si cu atat mai mult rog 
reprezentantii regiei ca nu cumva sa plece din sala pentru ca am niste intrebari 
foarte concrete.  
     Dl. Presedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotarare in ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea 

integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice 
furnizate populaţiei, pentru luna septembrie 2011, în valoare de 189.413,94 
lei, fără TVA, 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 Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 



  

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 
pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane 
vârstnice în municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 (cererea de finanţare) „Reabilitare şi modernizare 

Cămin pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova”, cu valoarea 
totală de 10.261.104,76 lei inclusiv TVA, respectiv 2.402.112,69 euro (1 
euro = 4,2717 lei), pentru solicitarea unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor-poli de creştere”, Domeniu major de 
intervenţii-Planuri integrate de dezvoltare urbană”, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cota de co-finanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

- 165.742,02 lei, (38.800,01 euro/1 euro = 4,2717 lei), reprezentând 
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2 % din valoarea 
totală eligibilă a proiectului; 

- 1.974.003,76 lei, (462.111,98 euro/1 euro = 4,2717 lei), reprezentând 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la bugetul 
de stat.    

 Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea 
în timpul implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului Cazarma 739 Craiova 
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Ap ărării 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 



  

 D-na Secretar: 
     Fata de discutiile purtate in comisii, in forma in care am adus si in final sa 
corespunda cu ceea ce a solicitat Ministerul Apararii, executivul isi insuseste in 
final sa scoata sintagma „dar nu mai putin de 240 unitati locative”, dupa ultima 
discutie puratta de dimineata cu dumnealor. Am combinat propunerea d-lui 
viceprimar care a sesizat ca nu bagasem conditiile, forma dumnealor si propunerea 
din comisie a d-lui Badea ca sa scoatem sintagma ca nu vom sti cate sunt. De 
dimineata am avut aceasta siguranta deci putem sa va propunem forma la articolul 
2 fata „dar nu mai putin de 240 unitati locative”. 
     Dl. Badea: 
     Multumim executivului ca a luat aceasta decizie, aceea de a scoate aceasta 
sintagma, nu mai putin de 240 unitati locative. De fapt, trebuie sa le explicam si 
craiovenilor despre ce este vorba ca poate multi nu stiu despre ce este vorba. Este 
important pentru ca ne da noua posibilitatea sa speram ca in urmatoarea perioada si 
cei care sunt inscrisi in comisia sociala, peste 800 de tineri, au sansa si ei sa obtina 
o parte din locuintele construite prin programul ANL in Craiova. Va multumim 
foarte mult ca ati luat aceasta decizie si speram ca va fi de bun augur.  
     Dl. Nedelescu: 
     Eu nu pot aici decat sa felicit executivul pentru aceasta initiativa, mi-as dori 
foarte multe initiative de acest fel, insa sper sa ne si batem pentru aceasta initiativa 
si ea sa fie pusa in practica pentru ca, stiti foarte bine, noi mai avem un teren pe 
care l-am dat ANL-ului pentru constructia de locuinte si, din pacate, nu am facut 
nimic. N-as vrea sa dezamagim craiovenii acum, sa spunem ca facem nu stiu cate 
locuinte, apoi sa nu facem. Felicit inca o data executivul si sper sa si valorificam 
aceasta initiativa. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Am sperat ca o sa ia cuvantul d-ra predescu si nu va mai fi nevoie sa iau eu. 
Este un proiect absolut corect. Ieri la comisia juridica am avut niste dezbateri la 
care nu ami revin. Astazi avem ceva nou, ca va fi scoasa cifra de 240 unitati 
locative. Eu, personal, asa cum am vazut adresa de la Ministerul Apararii 
Nationale, sunt puse conditii imperative si legate de motivul pentru care ne dau 
acest teren si legate de faptul ca daca nu realizam investitia propusa, trebuie sa-l 
returnam, si legate de faptul de a preda un numar de locuinte si militarilor din 
Craiova. Numarul de 240 ni l-au spus ei. Eu cred ca daca luam hotararea in forma 
actuala, nu vor fi de acord. Am mai avut situatii de genul acesta sa va propun sa 
lasam cifra de 240 si in aceeasi hotarare de consiliu sunt convins ca nu-i va deranja 
sa scriem ca aceste locuinte vor fi predate treptat in functie de executia lor, dar 
maxim jumatate pana se ajunge la cifra de 240. Nu avem nici o problema sa 
dispara cifra de 240, dar nu-si vor da acordul dupa aceea pentru ca este evident ca 
asa este si normal, sa aiba un interes si Ministerul Apararaii Nationale in sensul sa-
si protejeze sau sa-i ajute pe militarii care sunt pe raza municipiului Craiova. 
Pentru acest motiv ni l-au dat si cred ca peste tot, la toate comisiile, am vazut ca 
exista acest acord, dar din punct de vedere tehnic, s-o facem cat mai aproape decat 



  

ne-au cerut ei, de formula in care ne-au cerut cei de la Ministerul Apararii 
Nationale, ca sa nu existe motiv de refuz. Repet, este o chestie tehnica. 
     Dl. Raducanoiu: 
     Evident, dezbaterile de ieri nici eu nu le mai reiau, din comisia juridica. Opiniile 
sunt, cred eu, unanime, din partea tuturor consilierilor in legatura cu problema de 
fond adica castigam ceva noi, municipiul Craiova. Nu noi, nici macar ca si 
consilieri, dar aceasta entitate, Cetatea banilor de care cu totii suntem legati. Este 
foarte adevarat si ce a spus dl. viceprimar in legatura cu numarul si ca asa scrie in 
acea adresa, dar la fel de adevarat, este adaugirea pe care ati  spus-o dvs, iar excede 
adresei. Parerea mea este ca nu pierdem nimic daca aprobam proiectul asa cum a 
fost prezentat, fiind retrasa acea cifra. Daca ni se respinge nu este un capat de tara, 
o sa se mai faca alte precizari, ocazie cu care si dvs. executivul, puteti sa detaliati, 
ca sa stabilim: 50% dar nu mai putin de 240 cum este ideea, insa daca se fac 100 – 
50 dvs., 50 noi. Va rog sa fiti de acord impreuna si cu colegii ceilalti carora le 
adresez aceasta rugaminte sa-l votam asa. Repet, nu este un capat de tara. Daca nu 
se accepta, venim si ne conformam facandu-se si acele precizari care sa fie la baza 
hotararii de guvern care va fi adoptata pentru ca trebuie sa cunoastem cu totii, noi 
adoptam acum o hotarare pentru preluare care sta la baza unei hotarari de guvern 
care trece din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului 
Craiova, aceasta suprafata de teren cu destinatia respectiva.  
     D-ra Predescu: 
     Singura discutie pe care vroiam sa o fac este aceea ca si de aceasta data tine de 
partea conventionala. Adica renuntarea la numarul de 240 care crea pentru noi acea 
temere ca s-ar putea interpreta ca primele 240 sa fie date militarilor, atata timp cat 
nu mai este prevazut expres numarul, nu mai avem aceasta temere. Foarte benefica 
este indiscutabil ca din cele 800 de cereri pe care le avem, mult mai curand vor 
beneficia cetatenii Craiovei de aceste locuinte construite prin ANL. De aceea eu 
zic ca nu avem nici o piedica in a vota proiectul cu acel amendament de azi 
dimineata, astfel cum este sustinut astazi in sedinta.  
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Sunt convins ca toata lumea este de acord. Evident ca daca cei de la Ministerul 
Apararii Nationale nu vor fi de acord cu proiectul nostru de hotarare, ne vor cere 
sa-l modificam. Singurul lucru pe care il pierdem este o luna, doua, pentru a-l 
putea da celor de la ANL. Nu stim exact cate luni. Suntem cu toii de acord, dar 
putea acest proiect sa beneficieze si de experienta noastra juridica. Sa speram ca va 
trece in sensul acesta. Va multumesc. 
     Dl. Presedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotarare in forma modificata. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă preluarea imobilului Cazarma 739 Craiova, compus din: suprafaţă 

construită totală de 5642 mp. şi teren în suprafaţă de 68720 mp., situat în 
municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, înscris în cartea funciară nr.59224 
Craiova, cu număr cadastral 22551, identificat conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi 
aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public 



  

al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în vederea sistematizării zonei şi construirii de locuinţe prin 
programe derulate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va transfera în domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 50% din numărul 
de locuinţe construite pe terenul aferent imobilului identificat la art.1, 
împreună cu terenul aferent acestora. 

Art .3.  În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art.1 şi 
respectiv a obligaţiei prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre, acesta revine 
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.4.  Predarea - primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se 
face pe baza de proces verbal, în termen de 30 zile de la adoptarea Hotărârii 
de Guvern. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu şi Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară 
02523 Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Consiliului Local al Muncipiului Crai ova 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Băloi Laura, a unei 

locuinţe, proprietatea privată a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova, situată în 
municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl. 8, sc.1, ap.32. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind subrogarea în drepturile şi obligaţiile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a numi ţilor Badea Mirela şi 



  

Gheorghe Gabriel, în contractul de concesiune nr.204/2001 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.BILLA INVEST 
CONSTRUCT S.R.L., având ca obiect terenul situat în municipiul 
Craiova, str. Craioviţei, nr.63. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 subrogarea în drepturile şi obligaţiile Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, a numiţilor Badea Mirela, cu domiciliul în 
municipiul Craiova, bd. Dacia, bl.72, sc.1, et.4, ap.13 şi Gheorghe Gabriel, 
cu domiciliul în Bucureşti, str.Târgul Neamţ, nr.20, bl.TD26, sc.A, ap.55, 
sect.6, în contractul de concesiune nr.204/2001 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C.BILLA INVEST CONSTRUCT 
S.R.L., având ca obiect terenul în suprafaţă de 7500,0 mp, situat în 
municipiul Craiova, str. Craioviţei, nr.63. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000 referitoare la 
concesionarea, prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat la intersecţia str. Severinului cu str. 
Maria Tănase – zona Casa Ştiinţei şi Tehnicii. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: 
Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 
S.C. BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L., Badea Mirela şi Gheorghe 
Gabriel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor  suprafeţe de teren  care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Valea Roşie şi Târgul 1 Mai. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă 

de 3 ani, a  unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Valea Roşie, respectiv Târgul 1 Mai, 
identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea 
închirierii suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr. 2-
11, respectiv nr.12-21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67 alin.1 
„zona 1- celelalte pieţe” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.428/2010, republicată, privind impozitele şi taxele locale pentru 
anul 2011. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. să 
desemneze comisia de evaluare a ofertelor, să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor  spaţii comerciale  care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova şi Piaţa Brazda 
lui Novac. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a  şapte spaţii comerciale, situate în Piaţa Centrală şi a unui spaţiu 
comercial situat în Piaţa Brazda lui Novac şi care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Caietele de sarcini şi Studiile de oportunitate în vederea 
închirierii bunurilor identificate la art. 1, conform anexelor nr. 2 – 9, 
respectiv nr.10 – 17, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată, privind impozitele şi taxele locale. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. să desemneze 
comisia de evaluare a ofertelor, să încheie şi să semneze contractele de închiriere 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 



  

 
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, precum şi a unei locuinţe destinată închirierii, 
construită prin programe de investiţii la nivel naţional. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 contractelor de  închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 
locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute 
în anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o 
perioadă de 1 an. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele 
adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Fond Locativ 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 prelungirea duratei contractelor de 
închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 contractelor de închiriere, având ca obiect 
terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, 
pe o perioadă de 5 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice 
sau juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de 
drept a contractelor prevăzute la art. 1, fără somaţie sau punerea în 
întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad 



  

IV), autoritatea locală având dreptul să dezafecteze terenul închiriat ocupat 
de investiţiile realizate şi să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe 
cheltuiala exclusivă a locatarului. 

Art.3. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, pentru anul 2011, se 
stabileşte conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.428/2010, republicată, urmând a fi actualizat conform hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale la     contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, în formă modificată şi renegociată. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003 şi 376/2005. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară 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. 

 
 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
închiriere nr. 132/2001, având ca obiect terenul situat în municipiul 
Craiova, str.Eustaţiu Stoenescu, bl.N21, pe care este amplasat o 
construcţie provizorie, cu destinaţia de garaj. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 5 ani, respectiv până la data de 

01.12.2016, a duratei contractului de închiriere nr.132/2001, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghencea Ion, având ca obiect 
terenul situat în municipiul Craiova, str.Eustaţiu Stoenescu, bl.N21, pe care 
este amplasat construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj. 

Art.2.  În situaţia în care terenul prevăzut la art.1  din prezenta hotărâre face 
obiectul unor restituiri în temeiul legilor proprietăţii sau al unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile, contractul încetează de drept. 

Art.3. Preţul închirierii terenului prevăzut la art.1, pentru anul 2011, se stabileste 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată, respectiv 1,5 lei/mp/lună, urmând a fi actualizat anual 
conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului  
Craiova. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la contractul de închiriere  prevăzut la art. 1, în formă modificată.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75/2001. 



  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară 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 modificarea contractului de asociere 
nr.18/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.EUROMEDIA GROUP S.A. Bucureşti. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.196/2001, în sensul reducerii numărului de 
amplasamente de la 92, la 63, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.225/2003, în sensul reducerii numărului de 
amplasamente de la 6, la 2, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de 
asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. „EUROMEDIA GROUP” S.A.. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de asociere nr.18/2002. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Taxe 
şi Impozite şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. Bucureşti vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Crai ova şi SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL, având ca obiect bunuri aparţinând domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova, situate în pieţele şi târgul din 
municipiul Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca 
obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cu condiţia achitării sumei de 5% din valoarea totală a 
bunurilor evaluate, care se va face venit la bugetul local, precum şi 
penalităţi de întârziere, în conformitate cu art.10 alin.3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  contractul de 
concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 şi 173/2001 
referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Craiova şi îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2006, 284/2008, 59/2008, 
350/2009, 139/2010 şi 184/2011 referitoare la darea în administrarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, a unor 
bunuri ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.4.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri 
pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului 
Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului 
nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia Juridică 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. 

 
 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dr. Roman Margareta – Rodica. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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.37431/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman 
Margareta - Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. 
Roman Margareta - Rodica, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 



  

medical individual, situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41, până 
la data de 01.01.2012.  

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dr. M ănescu Luminiţa Cleopatra. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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. 37432/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mănescu 
Luminiţa Cleopatra, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Mănescu Luminiţa Cleopatra, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str.Calea 
Bucureşti, bl.N1b, ap.1, până la data de 13.01.2013.  

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

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

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38790/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr. Diaconu Maria. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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



  

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.38790/2006 în sensul 
înlocuirii concesionarului dr. Diaconu Maria, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr. Diaconu Maria, cu dr. Oprea Cristina Daniela medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Oprea Cristina Daniela.  

Art.2.  Durata concesiunii este de 15 ani, calculată începând cu data de 01.06.2006.  
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 

de modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu,  dr. Diaconu Maria şi dr. Oprea Cristina Daniela vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în incinta Dispensarului Uman Podari. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a spaţiului care aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova, situat în incinta Dispensarului 
Uman Podari, din str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Poliţiei Locale 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Poliţiei Locale Craiova a bunurilor ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 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.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

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

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. asupra bunului „cl ădire magazin Piaţa 
Centrală”, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L. asupra bunului „clădire magazin Piaţa Centrală, cu 
suprafaţa de 71,38 mp. şi valoarea de inventar de 3523 lei”, care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art .2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2008 referitoare la darea 
în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi 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. 

 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din  
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          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 inventarului bunurilor din domeniul privat al 

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

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din  
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea 
S.C.Târguri şi Pieţe Craiova S.R.L. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 inventarului bunurilor din domeniul privat al 

municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C.Târguri şi Pieţe Craiova 
S.R.L., 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.284/2008 referitoare la darea 
în administrarea S.C.Târguri şi Pieţe Craiova S.R.L., a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu şi S.C.Târguri şi Pieţe 
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. 

 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 

alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova. 



  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al  municipiului Craiova, după cum urmează: 

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) se scot din evidenţă bunurile identificate în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

c) se completează cu diferenţa de valoare din reevaluare a bunurilor 
prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
alcătuiesc domeniul public al  municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, 
după cum urmează:  

      a) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

      b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 c) se scot din evidenţă bunurile identificate în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a   
Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor prevăzute în 
anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.3.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  asupra bunurilor identificate în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 

           Art.5.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri 
pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului 
Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului 
nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu 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 modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.215/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie 
publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din 
municipiul Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 anexelor nr.1, 5 şi 10 ale Hotărârii Consiliului Local 

nr.215/2011, în sensul rectificării poziţiei cadastrale aferente terenului în 
suprafaţă de 24,38 mp., situat în Piaţa Centrală, din 100, în 106. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi 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. 

 
 
34. Intrebari si interpelari. 
Dl. Presedinte: 
Pentru ca dl. primar nu si-a facut aparitia, cred ca putem sa ne desfasuram 

activitatea si trecem la punctul 1 pe care il aveam in dispozitie, de intrebari si 
interpelari. 



  

Dl. Raducanoiu: 
Am eu o propunere.  Cred ca sa vorbim de dragul de a vorbi nu este relevant 

decat prin prisma faptului ca ne vedem la televizor. Pentru eficienta, cred ca ar fi 
foarte bine ca problemele pe care le avem de ridicat sa primim raspuns scris la ele 
si, eventual, pentru operativitate , sa le si depunem in scris. Este o sugestie, nu 
solicit sa fie supus la vot. 

 Dl. Albastroiu : 
 Data trecuta am facut o interpelare scrisa si acesta a fost raspunsul si daca vreti 

vi-l citesc. Este o propunere aberanta. Era pentru zilele Craiovei, niste artisti care 
vroiau sa-si desfasoare activitatea gratis. 

Dl. Presedinte: 
Supunem la vot propunerea d-lui consilier Raducanoiu. Cine este pentru? Votat 

cu 10 voturi pentru si 15 voturi impotriva. Propunerea a fost respinsa.  
Dl. Cherciu: 
As incepe prin a-i da asigurari d-lui Raducanoiu ca in nici un caz nu vorbim in 

van, pentru ca sunt convins ca dl. primar, mai devreme sau mai tarziu, se va uita la 
televizor si o sa afle ceea ce avem de spus. Referindu-ma direct la cele doua 
interpelari pe care vreau sa i le adresez executivului, voi incepe cu prima. 

Orasul nostru este prezentat in media centrala drept orasul clanurilor interlope, 
carderilor, infractorilor, iar, mai recent, al nostalgicilor comunismului. Nu este 
frumos ca de ziua lui sa-i vorbesti orasului despre defectele sale, dar o fac pentru 
ca numai cunoscandu-i defectele poti lua masuri sa stim ca avem cea mai scazuta 
oferta de locuri de munca in randul oraselor cu peste 300 mii locuitori, nu este in 
nici un caz calea spre indreptare. De aceea, adresez executivului mirarea mea ca nu 
a uitat prim secretarii biroului municipal de partid comunist, dar a uitat ca in randul 
cetatenilor de onoare avem un puscarias intemnitat acum la penitenciarul din 
Severin si ne-am cinsti mult mai mult orasul daca ii retrageam, intr-un gest de 
luciditate, acest titlu, impiedicand ca dezonoarea sa umbreasca aceasta onoare 
speciala. Multumesc in mod deosebit d-lui doctor Alexandru Camenita care mi-a 
atras atentia acestui fapt dezonorant pentru noi craiovenii, si de aceea, solicit 
executivului sa elaboreze de urgenta hotararea de retragere a titlului de Cetatean de 
onoare, acordat prin HCL nr. 434 din anul 2005 d-lui Sorin Tanasie care, in 
momentul de fata ispaseste o pedeapsa cu puscaria la Penitenciarul din Drabeta 
Turnu Severin. De asta era mult mai util ca memoria executivului sa aiba trecutul 
apropiat in vedere.  

 Al doilea lucru la care vreau sa ma refer este cel de care pomeneam un pic mai 
devreme, anume situatia financiara dezastruoasa de la Regia de Termoficare.  O 
fac pentru ca am decis ca dincolo de cifrele pe care le vehiculeaza unul sau altul, 
sau apar in presa, sa apelez la niste rezultate financiare indubitabile care sunt 
relevate de bilantul si balanta acestei companii, ultima situatie depusa la 
Administratia Finantelor Publice fiind cea din 30.06.2011. Uitati-va rezultatele pe 
care le-a obtinut cel mai bun director de regie dintre regiile aflate in subordinea 
primariei. Datorii catre furnizori la data de 30.06.2011 in suma de 148 milioane lei, 
nu mai dau si sutele de mii, din care numai datoria catre CET este de 145 milioane, 



  

sau, daca vreti 1.450 miliarde. Penalitatile datorate catre CET sunt in suma de 412 
milioane echivalentul a 410 miliarde. Am vrut sa vad cat are de incasat aceasta 
regie. De incasat este valoarea totala de 56 milioane 788.240 lei , la care adaugand 
penalitatile in valoare totala de 47 milioane ajungem la concluzia, conform 
bilantului ca regia are de incasat la data de 30.06.2011 suma de 103 milioane. 
Facand diferenta intre cele aproape 190 milioane datorie si cele 100 milioane de 
incasat rezulta un deficit de 90 milioane lei sau 900 miliarde care pur si simplu sau 
pierdut in ultimii ani din activitatea regiei si inca o data precizez, sumele de incasat 
sunt ipotetice, cele care spera regia ca vor fi platite si aici ma refer numai la faptul 
ca din cele 47 milioane care reprezinta penalitatile s-a constatat ca nu se mai pot 
recupera nici macar 50% din aceasta suma din simplul motiv ca asociatiile de 
locatari nu au facut un lucru elementar, anume nu au repartizat aceste penalitati 
catre membrii asociatiilor respective, deci nu exista practic nici o cale juridica prin 
care aceste sume sa mai poata fi vreodata recuperate. În consecinţă, situaţia acestei 
regii este catastrofală. Dacă ei mâine i se declară falimentul, gândiţi-vă că are un 
minus de 90 milioane lei sau 900 miliarde, dacă vreţi în euro peste douăzeci şi ceva 
de milioane de euro. O altă situaţie paradoxală. Am solicitat să primesc o situaţie 
relativ simplă şi anume câte gigacalorii i se facturează Regiei de Termoficare şi 
câte gigacalorii la rândul ei facturează către clienţi, populaţie, respectiv agenţi 
economici. Diferenţa este copleşitoare şi este o dovadă evidentă asupra 
incapacităţii actualei echipa de management: practic am constatat fără să am foarte 
multe amănunte că sistemul de facturare este următorul: regia de termoficare este 
obligată să plătească un număr de gigacalorii pe care le cumpără de la CET sau de 
la furnizorul de gaze, gazele se transformă şi ele consumul în gigacalorii. Asupra 
acestei cantităţi se aplică procentul de pierderi pe care noi îl votăm de fiecare dată 
şi care este undeva în jur de 18%. Automat, aplicând 18% ca pierdere la ceea ce se 
cumpără, ar trebui să rezulte valoarea gigacaloriilor care se facturează către 
populaţie. Vă înşelaţi amarnic, valoarea reală care se facturează către clienţi, este 
în unele cazuri chiar la jumătate faţă de valoarea care ar trebui facturată şi care 
include pierderile aprobate de Consiliul local. Am luat câteva luni ca exemplu: 
august constată un deficit de peste 45%, concret s-au cumpărat 6.626 gigacalorii şi 
Regia de Termoficare a facturat 3.857. deci aproape la jumătate. Sunt cazuri de-a 
dreptul strigătoare la cer şi nimeni nu se sesizează. Avem câteva centrale termice 
în zona Potelu unde valoarea care se  citeşte pe contor este, la urma urmelor, 
indubitabilă. Am constatat şi vă dau un exemplu flagrant. Centrala termică nr. 183 
din Potelu are de plătit către furnizori 10,47 gigacalorii şi a facturat cât credeţi? 0,8 
gigacalorii. Deci practic de treisprezece ori mai putin decât a cumpărat.  Unde este 
această diferenţă veţi întreba? Diferenţa este foarte simplă. Această pierdere care 
depăşeşte câteodată dublul pierderilor pe care noi le aprobăm sunt furt din 
buzunarul cetăţenilor. Făcând o medie anuală pentru că ni se poate invoca că luna 
august este o lună specială, pot să vă spun de exemplu că se constată pe 2010 o 
pierdere de  31,5%. Acesta este furt din buzunarul cetăţenilor. Ni se invocă foarte 
des că nu sunt bani.  Nu au existat bani pentru regia de termoficare. Întreb: s-au 
accesat bani pe proiecte europene? Vă dau eu răspunsul. Am în faţă un comunicat 



  

din data de 22.11.2011 al Primăriei Municipiului Timişioara care anunţă accesarea 
şi semnarea contractului de finanţare pentru proiectul “retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la 
normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea 
eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”.  Valoarae totală a proiectului fără 
TVA este de 255 milioane. Timişoara poate, la noi cel mai bun director de regie nu 
poate. Acestea fiind zise pentru că în continuare consider că este de datoria noastră, 
a consilierilor, să luăm atitudine, atâta vreme cât ceilalţi care sunt plătiţi pentru 
acest lucru nu o fac, propun colegilor de comisie de buget finanţe ca marţi la ora 
15,30 să întrunim această comisie şi rog pe cei care sunt aici prezenţi din aparatul 
primăriei să ia notă de această convocare, în sala în care ţinem şedinţele de obicei 
şi adresez invitaţia managementului şi aici mă refer la director general, director 
economic şi consiliul de administraţie al regiei de termoficare să fie prezenţi cu 
documentele contabile, şi, printre altele, deja să fie pregătiţi să dea răspunsul la 
întrebările pe care eu le-am formulat. Nu sunt, din păcate în sală, dar sunt convins 
că zilele acestea, undeva îşi vor găsi timp să privească la televizor şi vor afla 
întrebările mele. 

Dl. Ştefârţă: 
În luan februarie anul acesta, a apărut o lege care a avut drept efect principal 

îngreunarea elaborării de noi PUZ-uri, permiţând în acelaşi timp PUZ-urilor aflate 
pe rol să urmeze cursul vechii legi. Cu toate acestea, din momentul respectiv nici 
un PUZ nu a mai intrat pe ordinea de zi. Celor care întrebau de ce se întâmplă acest 
lucru li se răspundea că nu avem comisie tehnică. De ce nu avem comisie tehnică? 
Li se răspundea că aşteptăm norme de aplicare a legii. Uite aşa, cei care doreau în 
plină criză să construiască de la simple case la hoteluri cu mai multe stele, de la 
simple spaţii comerciale la ample ateliere de reparaţii auto, şi-au văzut proiectele 
zădărnicite, finanţările pierdute, speranţele risipite. Au trecut luni, a trecut 
primăvara, a trecut şi vara şi la sfârşit de an pentru construcţii  şi decide, în fine, 
înfiinţarea mult aşteptatei şi pare-se, indispensabilei comisii tehnice. Din cine era 
compusă această comisie tehnică, cât de bine era ea compusă, am discutat cu altă 
ocazie. După multe opinteli, circa 20 de PUZ-uri prind ordinea de zi şi parte dintre 
ele sunt aprobate, celelalte  40 aşteptând luna aceasta să aibă o soartă similară. 
Când, surpriză, aflăm că după ce referatele erau pregătite, după ce toate avizele 
erau luate, fără explicaţii, fără justificări şi fără noimă sunt retrase de pe ordinea de 
zi. Motivul oficial aş dori să-l aflăm o dată. Eu, în plus, am  mai aflat un lucru care 
mie de-a dreptul, mi s-a părut cutremurător. Am aflat că de fapt, nici nu era nevoie 
de comisie tehnică, că această comisie nu trebuia să se ocupe cu proiectele vechi 
care erau 60, ci cu  proiectele noi, care nu era nici unul, la ora actuală. Atunci vine 
a doua nedumerire a mea, de ce mai era nevoie să facem această  comisie tehnică, 
dacă tot n-ar fi avut nici o treabă. De ce ar fi trebuit ţinuţi în inutilă aşteptare 60 de 
investitori într-o Craiovă îngheţată economic.  Câte mii de muncitori nu ar fi putut 
lucra în timpul acesta? Câte sute de furnizori nu şi-ar fi putut vinde materialele? 
Câte milioane din taxe şi impozite nu ar fi intrat la vistieria municipiului?  Cine dă 
dreptul cuiva să se joace cu viaţa semenilor? Cine a dat votul cuiva pentru a institui 



  

abuzul, arbitrariul şi bunul plac? Iată întrebări la care cineva trebuie să răspundă. 
Este greu să apreciem un astfel de comportament drept unul responsabil. Este greu 
să catalogăm o astfel de atitudine drept una raţională, după cum este greu să ne 
gândim la o astfel de administraţie ca la una a craiovenilor, ci, mai mult, ca una 
împotriva craiovenilor. Aştept ca din spirit economic sau civic investitorii, agenţii 
economici, constructorii, şomerii, într-un cuvânt, toţi cei trataţi cu dispreţ faţă de 
visurile lor, cu indiferenţă faţă de proiectele lor de viaţă, cu stupidă rea voinţă, 
până la urmă, să ceară seamă pentru prejudiciile suferite, celor responsabili, sau, 
ami degrabă, iresponsabili, şi mai ales, să-şi aducă aminte de ei peste câteva luni, 
când aceştia spăşiţi, cu mâna întinsă, poate şi cu lacrimi în ochi vor veni să le 
cerşească votul. Un oraş nu se dezvoltă doar cu investiţii în buricul târgului câtă 
vreme periferia arată sordid şi arhaic, un oraş nu se dezvoltă cu jeturi de apă şi alei 
de parc în margine de groapa de gunoi. Gradul de civilizaţie al unui oraş se 
măsoară în spitale cu adevărat funcţionale, în şcoli cu adevărat utilate, în apă cu 
adevărat potabilă şi în străzi cu adevărat asfaltate. Un oraş european este asemenea 
unui poem simfonic, Craiova, din păcate, nu se ridică decât la nivelul unei manele 
interpretată şmecher, tocmai bună să prostească electoratul o dată la patru ani. Atât 
şi nimic mai mult. Câtă vreme nu vom alege conducători nu după charisma lor, ci 
după caracter, nu după apucăturile lor dezinvolte, ci după modul în care au probat 
că au ştiut vreodată în viaţa loc să conducă ceva cinstit, câtă vreme vom condinua 
să confundăm şmecheria cu inteligenţa,  şi viclenia cu sinceritatea, vom căpăta 
mult ambalaj şi puţină marfă. Şi asta plătită scump, foarte scump, pentru că este 
plătită cu preţul vieţii noastre, care trece. D-lor colegi, aceasta nu este o interpelare, 
este o luare de poziţie, la care nu aştept răspuns ci aştept o reacţie din partea 
acestui consiliu local şi, de ce nu? , din partea cetăţenilor.   

Dl. Preşedinte: 
Sperăm ca aceste reacţii să vină cât mai repede.   
Dl. Nedelescu: 
Am două interpelări pe care vreau să le fac, vreau să primesc răspuns scris, dar 

nu numai răspuns scris, îmi doresc ca aceste interpelări să fie rezolvate, pentru că 
sunt interpelări de bun simţ  şi care pot fi rezolvate. 

Strada Oborului, ştim foarte bine, pe această stradă s-au executat lucrări de 
canalizare. Ştim foarte bine că această stradă era toată cu pavele.   Vreau să vă 
spun că din dispoziţia unei anumite persoane pe care nu vreau s-o numesc acum şi 
aştept ca cei din executiv să facă aceste verificări, aceste pavele au fost luate, duse 
pe alte străzi şi ştim foarte bine, noi am spus că străzile trebuie readuse la forma 
iniţială. S-a pavat strada mai puţin cu 100 m. pentru că nu au mai ajuns pavelele. 
Normal, dacă au fost duse în altă parte.  Ştim unde au fost duse, ştim din dispoziţia 
cui au fost duse pentru a satisface o anumită clientelă. Rog mult de tot, să se 
intervină de urgenţă, să se aducă pavelele, nu ştiu dacă se aduc acelea sau se aduc 
din altă parte, şi să fie rezolvată strada. Oamenii din acea zonă nu cer altceva decât 
reabilitarea străzii la forma iniţială, aşa cum prevede şi legea. 

A doua solicitare – str. Maria Tănase în zona farmaciei pe 50 metri liniari  cei 
de la Compania de gaze au avut o intervenţie, probabil au avut şi autorizaţie, dar n-



  

a mai urmărit nimeni ce s-a întâmplat după această intervenţie. Rog pe cei 
îndreptăţiţi să meargă de urgenţă în acea zonă şi să facă reabilitarea acolo unde s-a 
intervenit.   Rog din suflet ca răspunsurile să fie şi materializate nu numai de 
dragul de a răspunde pe hârtie şi a ne spune alte prostii. 

Dl. Albăstroiu: 
Vroiam să revin la problema de ieri de la şedinţa festivă referitor la gestul 

consilierilor PDL de a se retrage din sală în clipa când dl. Primar a binevoit să 
elogieze foşti secretari de partid comunişti, foşti primari, care, ne-am gândit că nu 
este normal ca aceştia să fie medaliaţi şi elogiaţi din partea Primăriei Craiova în 
timp ce parlamentari de Dolj, indiferent din ce partid sunt, se luptă în Parlament să 
poată declara oraşul Craiova oraş martir, oraş unde au murit peste 30 de cetăţeni, 
răniţi peste 60, iar luna ce vine avem speranţa că într-adevăr acest oraş va deveni 
oraş martir. Nu pentru asta am ieşit toţi în 1989 în stradă pentru a reveni şi a elogia  
regimul comunist. Am decis să facem acest gest şi colegilor le munţumesc foarte 
mult întrucât eu sunt unul dintre oamenii care au suferit represalii din partea 
regimului comunist , tatăl meu fiind deţinut politic. Atât eu cât şi familia şi fraţii 
mei am suferit foarte mult de pe urma acestui regim, deci nu aveam cum să stau în 
sală să aplaud aceşti conducători ai partidului comunist. 

Dl. Magla: 
Sunt nevot să-mi schimb puţin ordinea abordării ca să dau un răspuns recent, a 

propos de ziua de ieri, care a fost o zi festică, o zi a oraşului, o zi a craiovenilor, 
nicidecum o zi a disputelor, nicidecum o  zi a reparaţiilor unor posibile traume 
suferite de unul sau de altul, care, de regulă, n-au legătură cu administraţia, au 
legătură cu sănătatea. În altă ordine de idei, a fost o zi sfântă, este vorba de Sfântul 
Dumitru prăznuit de o mare parte dintre români, şi implicit şi de craioveni, deci 
astfel de comportamente realmente într-o zi ca aceea de ieri, nu-şi aveau locul. 

În privinţa interpelărilor, exact cum mai spuneau şi unii dintre colegi, am câteva 
chestii cât se poate de punctuale, cât se poate de bun simţ, pe care aş dori, în mod 
insistent, să le văd şi realizate. Ca să nu mai umplem timpul cu fel de fel de 
previziuni pe care le-am văzut în şedinţa de astăzi, de zici că s-a umplut consiliul 
local numai de nepoţii lui Noriel Rubini şi alţi experţi născuţi aşa, peste noapte. 
Clubul Pensionarilor din municipiu deserveşte aproximativ 79 de mii de pensionari 
într-o suprafaţă de 29 mp.  Dincolo de faptul că până la acest moment chiar nu s-a 
putut găsi o posibilitate de a se extinde, haideţi măcar aceşti 29 mp să-i dotăm la 
un minim de decenţă necesar ca aceşti pensionari să poată să-şi umple timpul într-
un mod civilizat în condiţii decente. 

     O necesitate efectiv, nu este nici un moft nici un lucru de neglijat, ci o 
realitate cotidiană simplă şi anume o datare cât mai largă cu putinţă cu toaletele 
ecologice.  Nu avem altfel de toalete subterane, amenajate  în multe zone din oraş 
ca să poată face faţă, există această posibilitate rapidă a toaeltelor ecologice. Aş 
ruga să se intervină în consecinţă. 

O chestie cât se poate de simplă şi de rapid pusă în practică. Asta este, din 
nefericire suntem foarte indisciplinaţi. S-au amenajat parcările dintre blocuri, însă, 
în cea mai mare parte, nu sunt trasate. Ca atare, se parchează  de-a valma, după 



  

ureche şi în loc de linişte şi deservirea unei necesităţi, adesea încep dispute, circuri 
şi alte lucruri neavenite. Este un lucru foarte simplu, un pic de vopsea, delimitate, 
trasate aceste locuri de parcare astfel încât aproape fiecare să poată să se ghideze şi 
să-şi parcheze în mod corect maşina şi să nu mai genereze altfel de dispute. 

Aş dori, de asemenea, revin şi eu că suntem într-o şedinţă a aducerilor aminte, 
interpelări făcute din preistorie şi care nu şi-au găsit un răspuns. Studiile de 
fezabilitate pentru că din nou am discutat despre nenumărate studii, ce să facem, 
cum să dezvoltăm, cum să stopăm oraşul ăsta să devină un New York în miniatură, 
vreau şi eu exact studiile de fezabilitate în curs, valoarea fiecăruia în parte şi câte 
din ele s-au şi pus în practică că am atras atenţia şi atunci că umplem fişetele cu 
hârtii, şi nu asta ar fi cea mai mare tragedie, ci aceste hârtii costă zeci de miliarde 
de lei bugetul acesta pe care tot văd că îl căinaţi.  

De asemenea, nu am fost foarte entuziasmat, am luat-o ca un impediment 
imediat pe care îl vom surmonta în perioada următoare şi anume modul în care îşi 
poate desfăşura activitatea Poliţia Locală. Vreau să vă reîmprospătez imaginea 
aceasta cotidiană de loc idilică, şi pe care o ştiţi cu toţii, că fenomenul infracţional 
stradal şi, respectiv, comportamentele groteşti au început să ia o amploare 
incredibilă şi primii chemaţi să intervină în această situaţie sunt cei de la Poliţia 
locală pe care noi am înfiinţat-o cu mult sârg şi care are atribuţiuni în acest sens. 
Dar, din păcate, din multe privinţe nu are încă instrumente. Este iarăşi o realitate 
că, neprimind poate, sprijinul corespunzător, angajaţii acestei instituţii nici nu au 
curajul şi forţa să poată să întreprindă acţiunile necesare şi aş lansa o temă de 
studiu d-lui director, sunt convins că o poate pune în practică şi anume să înfiinţeze 
în cadrul Poliţiei locale acele brigăzi, departamente, cum vreţi să le spuneţi, de 
intervenţie rapidă după modele consacrate şi în alte instituţii similare din ţară, nişte 
băieţi mai bine hrăniţi, mai bine dotaţi, mai cu posibilitatea de a pune un pic de 
ordine pentru că, repet, şi sunt convins că majoritatea dintre dvs. circulaţi şi aveţi 
contact cu această stare care nu mai poate trena, a escaladat nişte culmi 
nemaiîntâlnite până acum în municipiu. Mai aveam câteva chestiuni cât se poate de 
serioase în privinţa regiilor craiovene, dar o să le amân pentru şedinţa următoare. 

Dl. Răducănoiu: 
Două probleme doresc să ridic, nu vreau nici răspuns scris, nici verbal, de nici 

un fel. Vreau însă să se ia act prin prisma conştiinţei şi responsabilităţii 
profesionale a celor din aparatul tehnic, dar nu numai, ci şi din partea noastră, a 
consilierilor locali, colegi fiind şi, probabil că nu vom mai fi peste puţin timp, 
peste 10-12 luni, nu se ştuie, depinde de popor. 

În primărie lucrează oameni admirabili, buni profesionişti, unii dintre ei îşi 
desfăşoară şi alte activităţi cum ar fi aceea de expert tehnic judiciar.  Sigur, 
valoarea profesională este cunoscută, ei se regăsesc pe tabloul Tribunalului Dolj şi, 
în general, nu am calitatea să contest capacitatea profesională a acestora. Am spus, 
în general, dar, cum generalul nu este întotdeauna valabil şi mai sunt şi 
particularităţi, şi am să mă refer la una dintre acestea, cu rugămintea ca aşa cum am 
precizat, cei care sunt îndrituiţi să ia act şi să observe cu mai multă atenţie. Am să 
mă refer punctual, cu scuzele de rigoare, la o doamnă inginer Ştefănescu Ileana 



  

care exercită şi această funcţie de expert tehnic judiciar, o face în timpul 
programului de lucru de la primărie şi nu ar fi grav acest aspect, că lumea se mai 
mişcă pe teren şi, cu ocazia inspectării unor obiective, mai face şi o expertiză 
tehnică.  Am îndoieli din punct de vedere  profesional, profesie care este 
influenţată în mod vădit negativ de concepţia politică, aş putea spune, şi pot să 
dovedesc acest lucru, dar nu vreau să intru în detalii, prin expertize nenumărate, 
evident, cărând geanta unui pensionar, tot respectul pentru pensionarii care mai şi 
muncesc în timp ce sunt pensionari, că sunt nişte aparate cu care se face expertiza, 
dar dacă de cinci ori faci o expertiză, tu, acelaşi om, în cinci feluri diferite, eu, ca 
neprofesionist, daţi-mi voie să am îndoieli şi cred că sunt şi profesioniştii de acord 
cu mine. 

Am spus recent şi o fac acum apăsat în calitate de lider al grupului de consilieri 
PSD ca sub nici o formă noi, în şedinţele consiliului local şi în afara acestora ca 
entitate, nu vom participa şi vom dezavua dacă se aduce  atingere competenţelor 
noastre în vreun fel, în disputele interne ale altei entităţi politice. Fac apel din acest 
punct de vedere să fie rezolvate problemele acolo unde este locul rezolvării lor, 
prin măsuri, nu dau eu indicaţii, lecţii aici, dar în consiliul local aş vrea să nu se 
resimtă sub nici o formă această dispută care bântuie media, este în opinia publică 
evidentă. Aici, cu toţii, să avem responsabilitatea că ne-au ales nişte oameni, chiar 
dacă pe liste, chiar dacă sub o siglă, dar noi aprobăm nişte hotărâri care vizează 
viaţa cetăţenilor, într-un fel sau altul, direct sau indirect. Nu pot, cu toată 
sinceritatea şi responsabilitatea, să nu dezavuez  atitudinea unor colegi şi îi rog să 
mă înţeleagă omeneşte. Poate că timpul îmi va da dreptate. Sigur, fiecare are 
frustrările lui, trăirile lui din istorie, opresiunile, ştiu eu. Dar parafrazându-l pe dl. 
Deputat Constantin Dascălu, asistând la opinia Domniei sale despre acel incident, 
care spunea: “În zi de sărbătoare, în ziua nunţii, botezului, a morţii, trebuie să 
lăsăm răutăţile deoparte, chiar dacă ele vin din istorie, chiar dacă sunt în actualitate 
şi să avem un comportament, reprimându-ne nişte frustrări care, poate, sunt 
adevărate, şi nu le contestă nimeni”. Este adevărat că dreptul la opinie, dreptul la 
atitudine ni l-a dat Revoluţia din 1989. Este democraţie, dar şi democraţia trebuie 
să aibă la bază o raţiune. Sper că nu vom mai avea astfel de atitudini. Disputele 
politice, fie ele chiar şi în consiliul local, că suntem trei grupuri, pot să fie într-o 
şedinţă, ne batem şi politic şi profesional, dar într-o zi de sărbătoare, vă spun 
sincer, dezavuez acest lucru. 

Dl. Ţui: 
Am apreciat tot ce s-a vorbit pe aici şi eu tot asta o să fac. Vorbeam de anul 

1989, este un an crucial pentru că se spunea că în zi de sărbătoare trebuie să uităm. 
Este istoria României, luptam împotriva comunismului, student fiind eu, deci 
tocmai vreau să motivez, am condus mişcarea studenţească în suflet având crezul 
că am învins comunismul. Dovada jertfelor din acea perioadă stă numele de 
Ambruş Viorel, care acum este un nume la casa Studenţilor, este o simplă siglă. 
Despre mine este vorba ceea ce spun acum şi o să motivez la grup. Este un 
exemplu din cei 30 şi alţi 60 din perioada respectivă. De fapt, ce doream noi în 
perioada aceea? Să învingem comunismul şi de atunci încoace asta ne-am dorit. 



  

Alături de scuzele de rigoare pe care le avem şi le trimitem cetăţenilor oraşului 
Craiova, să le accepte pentru ceea ce s-a întâmplat ieri, nu acceptăm sub nici un fel 
de formă premierea celor care în 1989 se ascundeau sub masă sau unde se 
ascundeau în casă. Premiem de fapt ce? Meritele pentru o conducere a instituţiilor 
sub regim comunist, de constrângere aveau metodele în perioada respectivă. Noi, 
de fapt, pentru ce am luptat atunci? Pentru ca aceste metode să fie dizolvate. Dar 
nu numai asta este problema pentru care am plecat ieri din sală. Tot în 25.10.2011, 
era un apel către Primarul municipiului Craiova,  de la Pro Democraţia care spunea 
cam aşa: “Pro Democraţia îşi exprimă speranţa ca dl. Primar al municipiului 
Craiova  îşi va reconsidera poziţia în temeiul principiilor democraţiei şi ale bunului 
simţ şi va renunţa la această iniţiativă care jigneşte grav memoria victimelor 
regimului comunist pentru care ne-am concentrat să  rezolvăm problemele curente 
ale oraşului Craiova”. Şi nu numai atât. Încă o dată sper că scuzele vor fi acceptate 
pentru ceea ce s-a întâmplat ieri. Sperăm că au înţeles comportamentul nostru. 

Alte probleme vis a vis de  ceea ce s-a sus mai devreme în speranţa că vom 
primi un răspuns scris, ne dorim să ştim de ce se spală străzile Craiovei când plouă, 
de ce când sunt două grade, de ce funcţionează fântânile arteziene. Asta este de la 
audienţe. De a comisie mai avem o problemă vis a vis de sponsorizări ni s-au 
promis xerocopii ale contractelor. Nu au ajuns la noi. Scuze pentru emoţii, dar 
chiar fiind implicat în problema respectivă, puteam motiva mai bine ca oricine 
atitudinea grupului nostru. 

D-na Gheorghe: 
Am două întrebări şi aş fi vrut să fie de faţă dl. Primar. Prima întrebare a mea 

este de ce nu a fost reabilitat termic nici un bloc pe programul guvernamental de 
reabilitare termică.  

Pentru că locuiesc în zona podului de la Electro, atât eu cât şi cetăţenii de acolo 
am observat că au fost puse pe pod nişte jardiniere cu pansele. Sunt frumoase, sunt 
aspectuoase, nu era cazul, că deşi a venit vremea rea, nu mai era cazul să le 
montăm. Întrebarea mea este de ce este nevoie ca Poliţia Locală să păzească aceste 
pansele? S-au terminat problemele Craiovei, suntem aşa, într-o ordine, într-o 
disciplină şi poliţia nu mai are alt atribut decât să păzească acele panseluţe. 

De la microfonul acesta eu îi spun d-lui primar Antonie Solomon să fie bărbat şi 
să vină la şedinţele de consiliu că sunt atâtea probleme de care şi dânsul este 
răspunzător şi să ne dea un răspuns. Stăm şi ne uităm, ne întrebăm între noi şi nu 
avem un răspuns. Dl. Primar, fiţi bărbat şi veniţi la şedinţele de consiliu. 

D-ra Predescu: 
Două chestiuni care ţin de buna organizare a  teritoriului, a circulaţiei. O 

problemă ţine de gurile de canal, de capacele de la gurile de canal. Sunt foarte 
multe încă lipsă. Locuitorii zonei centrale str. Teodor Aman la intersecţie cu str. 
Lipscani, mai există capace lipsă, au şi căzut  oameni. Şi alte străzi la fel. Am dat 
decât un exemplu dintre mai multe care ne-au fost semnalate. 

Mai mulţi cetăţeni, eu chiar fiind vecină, nu mi-aş fi permis să ridic această  
problemă, dar au venit mai mulţi cetăţeni care trec de la serviciu acasă pe acea 
stradă. La intersecţia str. Caracal şi Matei Millo s-a construit de un anumit timp un 



  

bloc care obturează traversarea străzii Caracal de către cei care vin mai ales dinspre 
General Dragalina tinzând să ajungă spre bvd. Gheorghe Chiţu. Este foarte 
adevărat că pentru a traversa str. Caracal cu maşina, fiind parcate maşinile 
proprietarilor din acest bloc pe trotuar, trebuie să traversezi cam jumătate din str. 
Caracal. Ori, în aceste condiţii trebuie amplasat acel sistem de oglinzi care îţi dă 
posibilitatea să observi traficul pe str. Caracal pentru cei din Matei Millo, pe care 
se circulă.   

Pentru că am tot vorbit zilele acestea de istoria noastră recentă sau trecută. 
Pentru mine este trist că pe noi, poporul român, nu ne uneşte solidaritatea 
întotdeauna. Eu am un exemplu pe care l-am dat întotdeauna şi pe care vi-l 
amintesc şi de această dată.  În Spania, cu o istorie complexă există un loc numit 
Valle de los caidos (Valea celor căzuţi) cu un monument impresionant care 
adăposteşte rămăşiţele celor căzuţi în războiul civil şi care au luptat în ambele 
tabere. Ce este mai impresionant este şi faptul că această construcţie a fost ridicată 
de actualul rege Juan Carlos pentru a adăposti trupul neînsufleţit al lui franco. Ca 
atare, o reconciliere sub toate aspecte în istorie şi ale diferiţilor cetăţeni, adică 
poporul spaniol  este solidar. Să ne reamintim faptul că o foarte mare parte din 
ceea ce vedem azi în Craiova s-a construit după 1968, în anii '70, blocurile în care 
trăiesc foarte mulţi cetăţeni, marile unităţi industriale, care din păcate astăzi au 
dispărut. Nu ştiu de ce noi, ca olteni, nu ne aducem aminte de un lucru, că în acea 
perioadă mai mult sau mai puţin ne aflam noi, oltenii, la conducerea ţării,şi este o 
chestiune de mândrie locală, situaţie pe care astăzi nu o mai deţinem. Ca atare, a fi 
uniţi şi a-i respecta pe toţi care şi-au adus puţinul de pricepere, de gândire, la un 
moment dat, pentru bunul mers al administraţiei locale indiferent de regimul 
politic, este o chestiune de solidaritate colectivă a acestei comunităţi a oraşului 
Craiova. Locuiesc astăzi în egală măsură şi cei care au muncit şi înainte de 1990 şi 
ştiu cât de mult au trudit atunci, şi nu ne-a fost uşor nici unuia, şi cei care s-au 
născut după 1990. Cred că vor înţelege cei cărora mă adresez acum, fără a le da 
nume. 

De la Richard Wagner din opera Walkiria nu voi uita o replică a unui personaj 
numit Wotan  care spune la un moment dat aşa :”înţelepciunea am transformat-o în 
perfidie”. Să ne gândim mulţi la acest lucru. 

Dl. Preşedinte:                                                                  
Voi fi foarte scurt. Cer câteva lămuriri în scris cum am solicitat de câteva ori şi 

n-am primit răspuns.  Pentru că tot am discutat în această şedinţă despre buget şi 
investiţii, aş dori şi eu şi în acest sens solicit executivului o situaţie cu toate 
investiţiile realizate care au făcut parte din acel plan pe care noi l-am aprobat şi 
care s-au realizat până la data de 01.11.2011. 

Cu privire la stadiul executării lucrărilor la pasajul suprateran, o solicitare nu 
numai a mea cred că a multor cetăţeni ai municipiului Craiova, dacă într-adevăr se 
respectă termenul de execuţie, dacă nu se respectă termenul de execuţie, care sunt 
cauzele pentru care nu se respectă, cine este răspunzător, şi care este estimarea 
celor care realizează lucrarea că vor respecta acest termen sau care va fi acest 
termen. 



  

Încă o solicitare către Direcţia de Proiecte şi programe, aş vrea ca cât mai 
curând posibil să ne facă şi nouă o situaţie cu toate proiectele europene unde 
Primăria Craiova a fost parte şi care a fost rata absorbţiei fondurilor europene pe 
care Primăria Municipiului Craiova le-a absorbit cu prilejul desfăşurării acestor 
proiecte europene, pe toată perioada, de când acest consiliu local a început 
mandatul. 

Dl. Vasile: 
     Am o singură problemă de ridicat, care a fost ridicată de locuitorii cart. Brazda 
lui Novac, dar înainte de a expune această problemă nu pot să nu-mi exprim 
tristeţea şi mâhnirea pe care o am în suflet, care sunt generate de atitudinea de 
dispreţ total faţă de consiliul local Craiova şi faţă de cetăţenii oraşului nostru de 
care dă dovadă dl. Primar prin lipsa repetată a dânsului de la ultimele şedinţe de 
lucru ale consiliului local. Aici se discută proiecte importante pentru cetăţenii 
Craiovei, iar dânsul preferă să stea în vizuină transformându-se de câteva luni  din 
primul gospodar al urbei în simplu telespectator al şedinţelor noastre. 
     Probabil că voi vorbi cu acest scaun gol din faţa mea pe care trebuia să stea dl. 
Primar. Problema pe care au ridicat-o cetăţenii din Brazda lui Novac, se referă la 
un teren ce se află la intersecţia str. 1918 cu str. General Magereanu. Cetăţenii din 
zonă susţin că acest teren care este îngrădit de către Primăria Craiova, este, de fapt, 
o proprietate privată îngrădită din bani publici. De asemenea se susţine faptul că 
proprietarul acestui teren este dl. Ion Voiculescu. Cele două întrebări ale mele la 
care nu vreau răspuns scris, vreau răspuns public pentru cetăţenii municipiului 
Craiova, este dacă este adevărat că Primăria Craiova a îngrădit din bani publici 
acest teren privat la care am făcut referire şi dacă într-adevăr, proprietarul acestui 
teren este dl. Ion Voiculescu , fostul secretar de partid care a fost ieri premiat în 
şedinţa solemnă de dl. Primar.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Admir poziţia luată de dl. Ştefârţă şi aş vrea să vă spun un lucru pe care am 
ţinut morţiş să nu-l spună nimeni până acum dintre colegi pentru că sunt nişte 
oameni deosebiţi şi mă uit la d-ra Predescu, pe unul dintre ei îl ştie foarte bine şi îl 
apreciază. Pentru Zilele Craiovei, pe lângă cei trei cetăţeni de onoare pe care -am 
făcut cei care suntem aici împreună, cele trei sportive care timp de 3-4 minute au 
primit  aplauze la scenă deschisă, am mai propus noi, consilierii locali, să mai 
facem doi cetăţeni de onoare. Noi îi facem. Unul dintre ei este Liviu Prunariu. 
Proiectul a fost depus de acum trei săptămâni, ni s-a comunicat că în nici un fel nu 
va fi depus pe ordinea de zi, în mod discreţionar. Cine este Liviu Prunariu? Este un 
craiovean care acum o săptămânaă a avut câteva reprezentaţii la Filarmonică, este 
un om de elită care este maestru în ceea ce înseamnă prim solist a două opere 
importante din Nur şi Amsterdam, cântă la un Stradivarius încredinţat de Opera din 
Amsterdam,  nu este ţară civilizată în care să nu fi luat premii şi care are un respect 
deosebit pentru Craiova. Este un om de 40 de ani la picioarele căruia stă orice 
operă din lume. A cântat pe toate continentele, în toate marile capitale ale lumii. S-
a adoptat cea de-a doua variantă pe care o ştiţi cu toţii.  Mie îmi vine să plâng. Cel 
de-al doilea este un academician în medicină, care este, din punctul meu de vedere, 



  

o somitate în lumea medicală. Doi oameni care meritau să fie cetăţeni de onoare ai 
Craiovei. S-a adoptat o altă variantă. Bineînţeles că nu au putut fi făcuţi cetăţeni de 
onoare acei secretari de partid pentru că ştiau că nu o să votăm, dar li s-au dat 
diplome de merit din partea craiovenilor pentru că primăria este reprezentantul 
craiovenilor.   
     Am auzit aici că unii au remuşcări sau au probleme din trecut pentru că îşi aduc 
aminte ce au suportat ei şi familiile lor. Pe mine nu mă poate acuza nimeni de acest 
lucru, aveam 14 ani la revoluţie, dar am vrut ca la acest eveniment festiv să 
premiem valorile. Acest domn Liviu Prunariu  concertează în această lună la New 
York, la Amsterdam, la Londra. Aştept să cântărească craiovenii acest lucru. I s-a 
încredinţat un Stradivarius. Sunt convins că cei care au fost premiaţi ştiu ce este 
acela un Stradivarius. Niciodată nu o să-l atingă. Craiovenii puteau să-l atingă prin 
modul în care se comportau. Am cerut doar respect în diverse forme. Cerem în 
continuare respect. Cu siguranţă că în fiecare an vom sărbători Zilele Craiovei. 
Cred că din greşelile pe care le-am făcut acum o să învăţăm.  Indiferent câţi dintre 
noi vor mai rămâne în consiliul local. Vă mulţumesc mult că m-aţi ascultat şi vă 
rog, cred că nu este prea târziu, ca la următoarea şedinţă de consiliu şi mă bazez în 
primul rând pe d-ra Predescu pentru că îl cunoaşte pe acest om, să susţinem acest 
proiect şi să-i facem cetăţeni de onoare ai Craiovei, mai ales în condiţiile în care 
cele trei sportive pe care le respectăm, le-am făcut în martie anul acesta, recunosc, 
la  propunerea d-rei Predescu.  
     D-ra Predescu: 

     Au fost patru concerte pe care Liviu Prunariu le-a sustinut in ultima vreme in 
Craiova. Spre deosebire de dl. viceprimar pe care nu l-am vazut, eu am fost 
prezenta la toate. Am vazut-o pe Oana, am memoria foarte buna. Tinand cont de 
personalitatea acestui om, vreau sa spun mai mult pentru ca nu putem sa-l lasam in 
derizoriu. Astazi, intr-adevar este considerat cel mai bun violonist al lumii. Faptul 
ca dansul canta pe un Stradivarius, este efortul Orchestrei Simfonice Regale din 
Amsterdam, canta in domeniul simfonic si nu opera, ca sa nu confundam genurile 
artistice, care s-a mobilizat si a facut un efort material deosebit, procurand cel mai 
bun Stradivarius care era disponibil pe piata artistica mondiala. Nu ne impiedica 
nimic ca anul viitor de Zilele Craiovei, sa avem un mare spectacol, in cinstea lui 
Liviu Prunariu, care este, intr-adevar, o personalitate a lumii si este un craiovean. 
Eu am mai remarcat un lucru extraordinar, si i-am transmis atunci cand am putut 
sa-l felicit personal. Faptul ca a reusit sa creeze un duo cu Gabriel Croitoru si asta 
poate, ne aduce cumva la performanta celor trei tenori si ar fi minunat ca cel care a 
fost desemnat chiar de Iehudi Menuhin ca succesorul sau si director al Academiei 
Menuhin din Elvetia, sa ne reprezinte si pe noi, deci nu ne impiedica nimic ca peste 
un an sa avem o mare sarbatoare destinata acestei personalitati. 

Dl. viceprimar Dincă: 
În ceea ce mă priveşte si o priveste si pe d-ra Bianca, au fost cativa colegi de 

breasla de-ai nostri care au fost prezenti acolo si cu care m-am intretinut. Am vazut 
ca ati vorbit cu colegii care erau si cu sotia mea, prezenti la eveniment. Vreau sa va 
spun ca acest mare om a fost in aceasta primarie cu cateva zile inainte, si-a dat 



  

acordul, ne-a trimis CV-ul, cred ca imi trebuia cel putin 10 minute sa-l citesc, iar 
pana la a face acel concert, repet apelul meu catre dvs. care apreciati cultura, in 
urmatoarea sedinta de consiliu, sa-l facem cetatean de onoare al acestui municipiu. 
Nu merita sa astepte nici macar o secunda. 

Dl. Giurgiu : 
Am sa ma refer la str. Cluj Napoca pe care am sa rog sa se intervina cu un 

greder pentru indreptarea terenului. Este practic impracticabila aceasta strada. Apoi 
am sa ma refer la cererea mea ceruta scris acum cateva luni sa mi se spuna cine 
face receptiile in primarie, sa se faca inventar la strazile modernizate pe fonduri 
europene si pe care s-a intervenit de anumite companii si reparatiile n-au mai fost 
facute exact cum s-a gasit strada. Cine a facut receptiile pe aceste reparatii? N-am 
primit nici un raspuns. Sunt exact patru luni de cand am cerut. 

Ma refer la zilele orasului. Vedem cu toii prin centru pe esplanada teatrului 
niste corturi frumoase amplasate si niste oameni din alte zone ale tarii si chiar si 
din alte tari care vand niste produse. N-am vazut pe nimeni din oras producatori 
care sa expuna ceva. Stim ca avem un oras puternic industrializat, exista o firma, a 
treia ca exportatoare din Dolj, se numeste Camis, care nu a fost primita la zilele 
orasului si care vroiau sa-si expuna si ei acolo doua generatoare, cum au facut si 
anul trecut, si acum doi ani si li s-a spus ca nu este interes pentru firmele din oras. 
Este a treia exportatoare din Dolj cu 700 de angajati si vreau sa stiu si eu cum se 
fac aceste primiri la zilele orasului si de ce firmele din Dolj nu sunt primite si nu 
sunt agreate. 700 de angajati, sase linii speciale platite la RAT, la minut si la 
secunda banii intrati in cont, taxe si impozite si pe noi nu ne intereseaza aceste 
firme care vin si produc in Dolj si alti furnizori pe orizontala care produc pentru 
aceasta firma. Si multe alte firme care nu apar pe lista invitatilor la zilele Craiovei. 
De ce ? Pentru niste ambitii personale, cred eu. 

Legat de o parte din angajatii din primarie, ca unii dintre ei au fost laudati. Am 
sa ma refer la niste persoane cu care ne intalnim prin tara, prin oras, pe la 
cumparaturi prin piata. De ce nu sunt oamenii acestia la serviciu si de ce ne 
intalnim in fiecare zi cu ei si la prima ora chiar. Isi duc copiii la gradinita, au 
program special, ce se intampla aici? Sa se puna pontaj electronic si sa se ponteze 
la minut si la secunda. Asa se lucreaza in firmele multinationale, asa se intampla 
peste tot in lumea civilizata, nu ne intalnim in piata, nu ne intalnim in mall-uri. Imi 
pare rau sa spun asta si  imi pare rau ca trebuie sa amintesc, dar ne-am saturat 
fiecare dintre noi intalnindu-se cu acesti oameni prin diferite zone ale orasului, prin 
mall pe la Valcea, pe la Pitesti, pe la Bucuresti, in timpul serviciului cand ei nu 
sunt in concediu. N-am sa dau nume, d-na secretar este de acord cu ce spun eu si 
stie. Nu se mai poate asa. Vrem management dar nu il aplicam. 

Dl. Presedinte: 
Ieri nici un reprezentant al consiliului local Craiova nu a avut posibilitatea sa 

ureze „La multi ani” cu ocazia Zilelor Craiovei, pentru ca am avut onoarea de a fi 
presedinte, vreau sa urez tuturor craiovenilor, multa sanatate, la multi ani, si tot ce-
si doresc ei. 
      



  

                                                                                                                                                     
                                                                                                           

      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 27.10.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
 Florentin TUDOR Nicoleta Miulescu 
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