
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.08.2011 

 
 
 

 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri fiind absenţi motivat : dl. Boboc, dl. 
Cherciu, dl. Sas. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
    Vă supun votului controlul de legalitate exercitat de către Prefectul Judeţului 
Dolj cu privire la şedinţa extraordinară din iulie 2011. Hotărâri adoptate – 34, 
hotărâri care au primit controlul de legalitate – 1 şi fără control de legalitate până 
în acest moment – 33. Şedinţa extraordinară din august 2011: hotărâri adoptate – 1, 
hotărâri legale – 1. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Vă supun aprobării procesele-verbale ale şedinţelor extraordinare din iulie şi 
august 2011. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Vă propun, de asemenea, menţinerea unei hotărâri de consiliu, este vorba de 
hotărârea de consiliu local nr. 211/2011 care în cadrul exercitării controlului de 
tutelă de către Prefectul Judeţului Dolj a fost considerată nelegală. Am primit 
control negativ. Vă supun spre aprobare menţinerea acestei hotărâri. Am prezentat-
o ieri în comisia juridică, motivul pentru care s-a dispus acordarea vizei de 
nelegalitate constă în faptul că autoritatea locală trebuia să dea eficienţă pactului 
comisoriu de grad patru existent în  contractul de închiriere între SC Pieţe şi 
Târguri SA şi societatea comercială, cu motivarea că asocierea care aintervenit 
între cele două societăţi trebuia să aibă acordul prealabil al municipiului Craiova   
şi pe acest considerent este considerată nelegală.  Am prezentat comisiei juridice 
de ieri hotărârea şi rezoluţia Registrului Comerţului. Este vorba de o majorare a 
acţionariatului şi nu despre o asociere. Acesta este motivul pentru care vă propun 
menţinerea hotărârii.  
Art.1. Se aprobă menţinerea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.211/2011 referitoare la modificarea contractului de închiriere 
nr.244/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
LABURGERLAND S.R.L. 

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



  

     Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
      Îl invit pe dl. Consilier Răducănoiu să prezideze dezbaterile şedinţei.  
      Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 14803/19.08.2011, 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 25.08.2011, 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 aprobarea rectificării bugetului general 

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”, pe anul 2011. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termic anual al Regiei 

Autonome de Termoficare Craiova, pentru perioada 2010-2011. 
6. 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 septembrie 2011. 

7. 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 iulie 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor pentru acordare teren categoriilor defavorizate. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor în municipiul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Coşoveanu Nicolae Constantin,  a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, bloc Casa Albă, 
mansardă, ap.23. 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe proprietatea municipiului Craiova aflate în administrarea Regiei 



  

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, aflat în administrarea Şcolii 
nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova, în vederea amenajării unor săli de fitness şi 
gimnastică. 

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în b-dul Oltenia, nr.81, aflat în administrarea Grădiniţei cu 
program prelungit nr.52, în vederea amplasării unei construcţii provizorii. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 
care are ca obiect o locuinţă ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, preluată de la Regia Autonomă de Administare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, 
având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj. 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
HELIN’S TRADING  S.R.L., a terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în bvd. 1 Mai-Ciupercă. 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către Pop 
Dorin şi Pop Emilia a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat la estul imobilului din str.G-ral Ion Cernătescu, 
nr.18A. 

21. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

22. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Gîrleşti, nr.22 B. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35 A. 

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase”, a bunului ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Crişului, nr.9. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană 
Craiova”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Bariera Vâlcii”, componentă 



  

a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a 
Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitană Craiova”. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Râului (tronson cuprins între 
str.Brestei şi bv.N. Romanescu), componentă a proiectului „Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, 
în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.102/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Caracal”. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.193/2010 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă către Schuster Florian şi Schuster Marcela, a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Deva, 
nr.29. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.476/2010 referitoare la înfiinţarea 
Comisiei locale de ordine publică. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.291/2006 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal referitor la schimbarea destinaţiei terenului din zonă unităţi 
industriale, în zonă de locuinţe şi dotări, în vederea construirii unui mall 
S+P+2 şi imobile locuinţe P+2, P+4, P+6, P+8, P+10, în municipiul Craiova, 
str. Caracal nr.146. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.318/2009 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind reanalizarea urbană prin reconversie funcţională, 
locuinţe colective, funcţiuni complexe, comerţ şi complementare, în 
municipiul Craiova, B-dul Carol I. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.535/2009 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal  privind reglementarea construirii în condiţiile 
documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi înălţimii conform Planului 
Urbanistic General, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime 
P+3, cu destinaţia de birouri, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, 
nr. 2E. 

 
Peste ordinea de zi: 



  

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Colegiul “Ştefan 
Odobleja” şi Liceul Teoretic “Henri Coandă”, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova; 

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea contractului de delegare a 
gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.314/2011 

3. Proiect de hotărâre aprobarea parteneriatului dintre municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Scriitorilor din 
România – Filiala Craiova, în vederea susţinerii evenimentului cultural 
„Poezia română azi: Cununa de lauri de la Muntele Olimp” 

 
        Iniţiatorul, respectiv primarul Municipiului Craiova, a retras de pe ordinea de 
zi punctele 19, 22, 23, 32. dacă aveţi observaţii în legătură cu această ordine de zi, 
în forma prezentată, cu punctele retrase. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
      De cele trei puncte de peste ordinea de zi aţi luat act la comisii. Cine este 
pentru a aceste puncte să fie dezbătute? Votat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere 
(Nedelescu).  

 
 

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 aprobarea rectificării bugetului general 

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”, pe anul 2011. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termic anual al Regiei 

Autonome de Termoficare Craiova, pentru perioada 2010-2011. 
6. 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 septembrie 2011. 

7. 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 iulie 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în 
soluţionarea cererilor pentru acordare teren categoriilor defavorizate. 



  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor în municipiul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Coşoveanu Nicolae Constantin,  a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, bloc Casa Albă, 
mansardă, ap.23. 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe proprietatea municipiului Craiova aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, aflat în administrarea Şcolii 
nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova, în vederea amenajării unor săli de fitness şi 
gimnastică. 

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în b-dul Oltenia, nr.81, aflat în administrarea Grădiniţei cu 
program prelungit nr.52, în vederea amplasării unei construcţii provizorii. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 
care are ca obiect o locuinţă ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, preluată de la Regia Autonomă de Administare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, 
având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj. 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către Pop 
Dorin şi Pop Emilia a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat la estul imobilului din str.G-ral Ion Cernătescu, 
nr.18A. 

20. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase”, a bunului ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str.Crişului, nr.9. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de 



  

creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană 
Craiova”. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Bariera Vâlcii”, componentă 
a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a 
Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitană Craiova”. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Râului (tronson cuprins între 
str.Brestei şi bv.N. Romanescu), componentă a proiectului „Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, 
în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.102/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Caracal”. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.193/2010 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă către Schuster Florian şi Schuster Marcela, a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Deva, 
nr.29. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.476/2010 referitoare la înfiinţarea 
Comisiei locale de ordine publică. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.318/2009 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind reanalizarea urbană prin reconversie funcţională, 
locuinţe colective, funcţiuni complexe, comerţ şi complementare, în 
municipiul Craiova, B-dul Carol I. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.535/2009 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal  privind reglementarea construirii în condiţiile 
documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi înălţimii conform Planului 
Urbanistic General, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime 
P+3, cu destinaţia de birouri, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, 
nr. 2E 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Colegiul “Ştefan 
Odobleja” şi Liceul Teoretic “Henri Coandă”, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova; 

32. Proiect de hotărâre privind  modificarea contractului de delegare a gestiunii 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.314/2011 



  

33. Proiect de hotărâre aprobarea parteneriatului dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Scriitorilor din România 
– Filiala Craiova, în vederea susţinerii evenimentului cultural „Poezia 
română azi: Cununa de lauri de la Muntele Olimp” 

   
   

 
1. Întreb ări şi interpelări. 

     Dl. Preşedinte: 
     Rog stimaţii mei colegi, împreună să concurăm la respectarea regulamentului. 
     În al doilea rând la capitolul întrebări şi interpelări, colegii care se regăsesc pe o 
listă afişată potrivit dispoziţiei unei instanţe judecătoreşti, să ţină cont de 
interdicţie, eventual solicită răspunsurile în scris. 
     Dl. Giurgiu: 
     Am două întrebări. Prima cu centrul. Am observat că în week-end s-a deschis 
centrul. La un moment dat a fost  un vot, s-a stabilit ca în urma votului să se 
închidă în week-end. Dacă rămâne deschis permanent sau doar pentru o perioadă 
de timp. 
     A doua întrebare se referă la pista de biciclete din parc.  Am văzut că s-au 
vopsit dungile albe care delimitau pista de biciclete. Ce s-a întâmplat? Dacă s-a 
desfiinţat sau este doar temporar. 
     Dl. Primar: 
    Centrul nu s-a închis prin hotărâre de consiliu local municipal, s-a închis printr-o 
dispoziţie a primarului, de atunci activ în acea perioadă. Am revenit şi am deschis 
centrul fiindcă nu poţi să ţii amândouă străzile de importanţă în traficul rutier 
închise, şi str. A.I. Cuza, dar şi str. Calea Bucureşti unde se construieşte acel pasaj. 
În centru se circulă. Când vom începe lucrările de construcţie ale pasajului 
subteran, vom închide din nou centrul. 
     În parc aşa am stabilit, că nu este posibil într-un parc suprapopulat, să creezi un 
loc pentru deplasarea celor cărora le place ciclismul. Adică eu am văzut cazuri de 
accidente şi am şi prezentat aici, în consiliul local, când copii nesupravegheaţi de 
până în trei ani au căzut sub roţile unora cărora le place să fie teribilişti. Nu era 
locul adecvat pentru întreceri sportive în Parcul Romanescu.  Este un sanatoriu în 
aer liber, vin oameni în vârstă, dar şi copii mici cu bunici pentru relaxare sau 
pentru a respira un aer curat. Avem Parcul Tineretului care stă la dispoziţia celor 
care vor să facă ciclism.  Sunt alei în număr de câteva zeci, dar şi aproape 12 km 
asfaltaţi, cu o lăţime de peste 3 m, deci este o zonă pentru ciclism extraordinară şi 
foarte sigură, mai sigură decât Parcul Romanescu. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Revin cu o interpelare pe care mi-am promis să o fac de acum încolo până la 
sfârşitul mandatului meu. Până acum cred că de 5-6 ori am ridicat acelaşi subiect. 
Este vorba de reabilitarea drumurilor pietruite, balastate din cart. Veterani şi din 
cart. Făcăi. Am cerut şi răspunsuri în scris, am să mai cer şi de data asta tot aşa, 



  

răspunsuri în scris, mai am un an de zile de mandat şi sper că până la urmă, 
adăugând încă peste 12 interpelări, voi primi un răspuns de natură să mă satisfacă. 
     Am mai vorbit şi reiau, sunt câteva străzi care au fost reparate cu piatră de râu, 
eu am înţeles efortul respectiv, s-a făcut în luna februarie-martie. Suntem deja în 
luna august. Piatra de râu este  o intervenţie de moment, intempestivă, o lucrare 
care nu poate să dureze  la infinit. Văzând câte luni au trecut de atunci, mă gândesc 
că poate ar fi cazul să scoată pietrele de râu din str. Pelendava şi din str. de ieşire 
spre Bechet şi să toarne cuvenitul covor asfaltic.  
     Sensurile giratorii. Vreau să vă spun că nu orice grămadă de containere de 
plastic aruncate în mijlocul străzii, crează un sens giratoriu. Eu sunt partizanul 
sensurilor giratorii. Sunt bune şi au rezolvat şi vor rezolva în continuare circulaţia 
în multe zone. Însă sunt câteva intersecţii şi aici mă refer la intersecţia de pe Arieş 
cu Împăratul Traian şi cea de la capătul Căii Dunării, care, vă spun că mai mult 
încurcă decât rezolvă ceva. Ca să faci un sens giratoriu trebuie să-ţi creezi benzile 
respective, trebuie să aibă un diametru respectivul sens giratoriu. Eu aş pune la 
dispoziţie o documentaţie completă în sensul acesta, o am în format digital ca să se 
vadă cam cum trebuie să se facă un sens giratoriu. Aş vrea să obţin un răspuns 
scris.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Aveam trei probleme, dar una dintre ele a ridicat-o dl. Ştefârţă, cu str. 
Pelendava. Sunt cratere pe acea stradă. 
     A apărut omida păroasă şi atacă foarte mult spaţiile verzi şi  în special pomii. 
Trebuie să facem ceva pentru aceşti dăunători. 
     În cart. Rovine la bl. H-uri s-au creat parcări, s-au asfaltat aleile, s-a făcut foarte 
frumos, dar nu s-a mai venit după aceea să se completeze cu pământ pe lângă 
bordurile parcărilor şi aleilor, şi cu acel gard metalic care se promisese. Eu am 
rugat pe cei răspunzători de la investiţii şi de la domeniul public, dar văd că nu se 
mişcă în acest sens. 
      Dl. Primar: 
      Str. Pelendava este o stradă importantă care face legătura între Brestei şi Calea 
Severinului, este prinsă în programul de reabilitare cu fonduri europene, probabil 
va fi licitaţia în două-trei luni, va fi, cu siguranţă, modernizată, eu cred că din 
primăvara anului viitor. O să facem mici reparaţii ca să se poată circula cât de cât, 
dar există finanţare, se va semna contractul chiar săptămâna viitoare, putem să 
facem celelalte proceduri privind licitaţia şi trecem la reabilitarea străzii.  
     Am vorbit cu directorul Ion Petre  şi azi dimineaţă despre tratamentul privind 
omida păroasă.  Chiar de astăzi RAADPFL începe în toată Craiova tratamentul 
pentru această problemă. 
     Despre cart. Rovine, bl. H, între timp dl. Preşedinte mi-a atras atenţia la un 
punct de pe ordinea de zi şi nu am fost atent ce anume se întâmplă acolo. Există 
gard metalic suficient şi o să înceapă să-l pună, o să vedeţi că în câteva zile se va 
întâmpla şi asta.  
     Dl. Nedelescu: 



  

     Solicit răspuns scris. În primul rând rog executivul să analizeze posibilitatea 
rezolvării canalizării pe Aleea Tabacului. Solicit acest lucru pentru că cred că 
efortul nu este atât de mare şi mai ales că Aleea Tabacu se află într-o zonă centrală, 
este vorba de zona Obedeanu.   
     Solicit repararea str. Muntenia care este în garanţie, a mai fost reparată, li s-a 
promis oamenilor că se va interveni în garanţie şi se va repara strada, nici la ora 
actuală nu s-a intervenit. 
     Rog executivul să facă o analiză în ceea ce priveşte gratuităţile pe mijloacele de 
transport. Atunci când am aprobat bugetul noi ne-am angajat că vom face o analiză 
după o anumită perioadă să vedem ce posibilităţi avem pentru a mai oferi gratuităţi 
pe mijloacele de transport.  
     A patra problemă pe care o ridic, revin la o veche interpelare  referitor la 
amenajarea străzilor Trotuşului, Aleea 2 Cantonului şi str. Cantonului. Oamenii nu 
solicită sub nici o formă asfalt, nu pentru că nu şi-ar dori asflat în acea zonă, însă 
nu se mai poate circula, iar cu un autogreder ceva putem să intervenim să rezolvăm 
cât de cât această problemă. Vă mulţumesc.  
     Dl. Pârvuleasa: 
     Strada Rozmarinilor, vis a vis de  Spitalul nr. 1 are o lungime de 150 m. Acea 
stradă  care cu câtva timp în urmă intrase într-o reabilitare, se pare că a fost 
părăsită. Câteva maşini de balast cred că ar rezolva problema.  
     În aceeaşi situaţie se află şi str. de la Izvorul Rece pe o lungime de 500 m. Ştiu 
că există un program de reabilitare a străzilor. Îmi fac datoria faţă de oamenii de 
zona de acolo şi este vorba de acel segment de stradă de la Troaca. Dacă putem 
face ceva anul acesta. 
     Dl. Primar: 
     Eu n-am participat, ştiţi bine motivul, la proiectarea bugetului pe acest an, 2011. 
Aţi alocat pentru reparaţii străzi suma de 80 miliarde lei vechi. Vă reamintesc că 
acest municipiu are în patrimoniu peste 850 de străzi şi nu mai spun câţi km 
lungime. Faţă de alte dăţi când în 2009 am lucrat de peste 1200 miliarde lei vechi 
şi s-a văzut ceva în Craiova. Gândiţi-vă ce înseamnă 40 miliarde licitaţi că ceilalţi 
sunt în rezervă. De ce? Licitaţia s-a ţinut cum s-a ţinut. Sunt firme care din dorinţa 
de a câştiga merg cu  mult sub preţul de producţie şi ajungem la un blocaj. Dar la 
Troaca este o problemă fiindcă majoritatea locuitorilor îşi duc copiii la şcoală în 
Brestei nu în partea aceasta a Severinului. Ne-am dus din Severinului până în cart. 
Rovine, dar nu şi dincolo până în str. Brestei, care pentru ei este extrem de 
important. Să vedem ce mai putem face.  Dacă găsim o soluţie ca acei bani să-i mai 
putem licita, să mai putem licita lucrările şi să nu vină iarna aşa devreme, poate că 
se întâmplă ceva şi pe aceste străzi şi inclusiv în cart. Bariera Vâlcii, dar să nu 
uitaţi că acel cartier va intra în acele lucrări de canalizare şi înseamnă că totul va fi 
bulversat şi nu ne apucăm să modernizăm străzile ca să le spargem după aceea. Să 
poată fi practicabile, circulabile, apoi vedem cu modernizarea.  
     D-ra Predescu: 
     O primă chestiune este aceea ridicată de angajaţii de la Uzinele Ford care 
solicită ca în intervalul de timp cuprins între orele 15 – 16,30, când ies de la 



  

program, tramvaiele să vină la un interval mai scurt pentru că perioada actuală este 
insuficientă, se face o foarte mare aglomerare în acea perioadă în zona Uzinelor 
Ford. 
     A doua chestiune este cea legată de partea de tronson a bd. Decebal de la 
podişor mergând spre gară. Locuitorii din acea zonă au sesizat faptul că în timpul 
serii, mai ales după orele 21-22, drumul care este foarte bun, este transformat într-o 
adevărată pistă auto. Au spus că aproape lunar este câte un accident mortal în acea 
zonă şi solicită să fie luate măsuri pentru  a se înlătura această situaţie care nu este 
deloc bună.     
     În urmă cu doi ani v-am rugat un lucru,  şi anume să fie reabilitat mai ales 
postamentul statuii complex Fraţii Buzeşti din parcul Madona Dudu, care arată 
foarte frumos. Aţi promis atunci  că puţin travertin de care mai aveţi nevoie nu este 
o problemă, îmi aduc aminte bine răspunsul. Între timp degradarea persistă pentru 
că nu s-au luat măsuri de atâta timp şi este păcat. Este un complex statuar 
reprezentativ pentru oraşul nostru, zona aceea arată foarte frumos, iar ceea ce este 
cu puţină tristeţe atunci când priveşti, este tocmai acest complex statuar.  
     O problemă pe care au am mai ridicat-o de mai mult timp, şi eu înţeleg, poate 
înţeleg mai bine, dar locuitorii zonei au foarte multă aşteptare. Este vorba de 
centrul oraşului, exact aici lângă primărie în spate, str. Teodor Aman, până pe 
Olteţ, Romain Rolland şi celelalte. Ştiu că este acest proiect de refacere, de 
reabilitare a zonei istorice a oraşului, dar această zonă a rămas în continuare cu 
foarte multe gropi. Unele chiar s-au prăbuşit de la lucrări de canalizare. Au fost 
chiar accidente pentru că oamenii au căzut în astfel de  gropi de canal deschise sau 
diferenţă de nivel între trotuar şi zona verde şi solicită şi ei să fie turnat asfalt şi să 
fie pus acel gărduţ care separă trotuarul de zona verde, aşa cum este şi pe restul 
străzilor. 
     Persoanele vârstnice vă solicită să nu uitaţi că pe 1 octombrie este ziua 
mondială a acestora şi trebuie marcată cum se cuvine.  
     Dl. Primar: 
     Este o bilă neagră pentru mine privind reamenajarea postamentului, a soclului 
acelui monument amplasat în grădina de la Sf. Dumitru care reprezintă finanţatorii 
şi eroii lui Mihai Viteazul. O să se facă vă promit, găsim soluţii. Pentru cei care au 
stat lângă mine şi care au realizat acel parc aşa de frumos, aţi văzut acea ardezie 
care este veche, zici că are 100 de ani, toată lumea apreciază, inclusiv mitropolitul, 
dar a rămas colţul acela şi din partea lor ar trebui să-şi facă câteva mustrări de 
conştiinţă că dacă eu am fost pe unde am fost, ei trebuiau să continue, chiar şi pe 
sponsorizări.  
      Despre teribiliştii Craiovei, cei care conduc, mai spunem că este criză, când 
vezi atâtea maşini de lux care aleragă cu peste 150 km pe oră pe bulevardele 
Craiovei, te întrebi de unde atâta paradox în această Craiova. Poliţia locală, poliţia 
trebuie să ia măsuri să-i mai frâneze. Acum au posibilităţi să le ia permisul. Pe 
mine dacă m-ar prinde cumva băut la volan sau cu 2 km peste viteza legală, află 
toată România şi mi-ar face o imagine. Este o problemă cu circulaţia în Craiova.  



  

     Despre centrul istoric, ştiţi bine că suntem prinşi, există finanţare, o să înceapă 
şi lucrările. Nu ştim dacă are rost acum să începem să cheltuim bani care nu-i 
avem, să ne apucăm să cârpim aceste străzi din spatele primăriei sau din faţa 
primăriei când mergi spre Minerva şi nu numai. O să vedem dacă firmele 
asfaltatoare îşi permit ca din ce câştigă ei în Craiova asta, să mai facă şi lucrări de 
binefacere, să mai cârpim de ici, pe colo, mai ales că este centru şi poate trenează 
aceste lucrări. O să dureze un an de zile până începem efectiv. Procedura este 
greoaie. 
     Pe bd. Decebal unde se ţin cursele de maşini, nu este o stradă izolată, în mai 
toată Craiova se întâmplă asta pe bulevarde, şi pe A.I. Cuza şi pe Calea Bucureşti 
şi până la Institutul Pedagogic. O să vă mândriţi cu zona aceea pentru că am intrat 
puternic şi pe acea stradă paralelă, practic în spatele blocurilor din bd. Decebal, 
arată mai bine ca centrul Craiovei de 100 de ori . Să mergeţi să vedeţi. Într-o 
săptămână se finalizează lucrările.  Vom reface acel soclu al statuii Fraţilor 
Buzeşti. 
     Dl. Ursu: 
     De foarte mult timp aşteptăm să se facă această canalizare în Bariera Vâlcii şi 
Romaneşti. Vă mulţumim, am înţeles că la ora actuală se va începe licitarea 
caietului de sarcini, dar, vedeţi dvs., canalizarea menajeră nu va rezolva toate 
problemele din aceste cartiere.  La o ploaie torenţială canalizarea menajeră 
refulează şi avem aceeaşi problemă. Aş dori, nu ca colegii mei care de fiecare dată 
vin şi spun: vreau bitum pe strada cutare, vreau bitum pe nu ştiu ce stradpă. Eu n-
am cerut acest lucru, aş dori, eventual ca să preîntâmpinăm cheltuielile care se fac 
la Compania de Apă prin trimiterea vidanjelor care să preia acea apă de pe aceste 
străzi, să se monteze nişte gaigăre pe str. Potelu în dreptul str. Ipoteşti mai puţin 
Aleea 1 Odessa, Tarcăului, Codlea,  aceste gaigăre preluând apa care vine de la 
cimitirul de la Romaneşti, de la ANL-uri, de la toate vilele care sunt în acel cartier. 
Prin acest lucru s-ar putea capta această apă şi n-ar mai intra pe aceste străzi unde 
nu se găseşte o canalizare.  
     Aş dori, în contextul în care vom aştepta, până se va executa canalizarea 
pluvială în doua zone, prima peste pe bd. Romanescu lângă balta unde sunt ţigani 
acolo şi pe Aleea II Odessa nişte zone tampon unde apa să se strângă şi să fie 
returnată către canalizarea care este pe str. Potelu şi pe bvd. Nicolae Romanescu. 
     Aş dori reintroducerea unor ţevi de apă potabilă în contextul în care nu avem 
canalizare, pe str. Aleea II Odessa,  Codlea, Tarcăului şi Aleea I Odessa. Vă 
mulţumesc.  
     Dl. Primar: 
     Este o minune că în cele două cartiere mari de case Bariera Vâlcii, Bordei, se 
întâmplă ceva. Erau scoase din programul de reabilitare şi toate aceste fonduri 
mergeau spre comunele acestui judeţ după gândirea unora de la Consiliul Judeţean. 
Am reuşit prin fostul secretar de stat Stoica, să le explicăm şi să-i convingem că şi 
aceste două cartiere sunt de fapt, două comune ale Craiovei, unde locuiesc peste 10 
mii de oameni, sunt peste 7-8 mii de case. Bine că se face şi canalizare menajeră şi 
parţial pluvială, aşa cum s-a făcut şi în Brestei şi în Catargiu. 



  

     Despre doleanţele dvs. cred că ar trebui să vă răspundă şi chiar la faţa locului, 
dl. Director de la Compania de Apă a acestui judeţ, dl. Buruiană, fiindcă nu sunt 
tehnic, nu mă pricep să dau un răspuns privind preluarea apelor pluviale pe alte 
străzi, dar ştiu că este o zonă foarte joasă acolo, cel puţin pe Aleea Odessa unde ar 
trebui o staţie pe pompare. Este o chestie complicată, am mai discutat-o şi nu se 
poate face acum. Mulţumiţi că o să se întâmple ceva în aceste cartiere Bariera 
Vâlcii, Bordei, Plaiul Vulcăneşti, Drumul Apelor şi Făcăi şi cartierul dvs. Mai 
aveţi răbdare, aţi stat 40 de ani aclo într-o zonă neconstruibilă, mai staţi încă 1-2 
ani. Cine vă spune că de mâine se întâmplă ceva, minte sau gândeşte şi vorbeşte 
numai electoral. Aveţi răbdare, acesta este răspunsul meu.              
       
 

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

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

           Dl. Badea: 
           În ultimii ani alocăm resurse financiare pentru reamenajarea teatrului de vară 

din parc şi, din nefericire, pe timpul execuţiei bugetare a anului, luăm banii şi îi 
dăm în altă parte. Vă rugăm, ar fi de bun augur dacă totuşi am reuşi să terminăm 
odată acel teatru de vară din parc. Pentru că este păcat, dvs. ne-aţi promis de mai 
mulţi ani şi ştiu că sunteţi în asentimentul meu pe acel proiect.  

           Dl. Primar: 
           Este un disconfort arhitectural în Parcul Romanescu, în zona Casei Bibescu pe 

care eu zic că am reabilitat-o păstrând ceea ce era în urmă cu câteva sute de ani, 
acolo a dormit câteva zile A.I. Cuza, deci este un monument arhitectural şi este 
păcat să vezi  ruina la doi paşi. Acest teatru de vară din câte mi-a spus arhitectul 
şef, nu are o importanţă desoebită pentru Parcul Romanescu. A fost construit după 
1945 încoace şi pentru a mobila zona putem să alocăm nişte bani, dar nu ştiu care 
va fi utilitatea până la urmă fiindcă sunt atâtea şi atâtea locuri unde se întâmplă 
activităţi culturale şi de divertisment. Eu am venit în urmă cu trei săptămâni. Nu 
ştiu ce s-a întâmplat, ştiţi bine că am fost la prima şedinţă şi v-am spus că-mi voi 
lua şapte zile de concediu să merg să mă rog lui Dumnezeu pentru ce mi s-a 
întâmplat şi că sunt printre dvs. acum. Nu cred că aş putea să vă dau un răspuns de 
ce s-au luat banii acum. Oricum nu mai este timp de reabilitare. La anul probabil că 
o să fim mai atenţi şi o să începem din timp demersurile ca să putem să şi realizăm 
acea investiţie. Dar aş merge pe mâna arhitecţilor să ne spună clar dacă are utilitate 
şi dacă este aşa de importantă pentru parcul monument al naturii care este Parcul 
Romanescu. A fost dorinţa mea, eu am pus-o de atâtea ori pe ordinea de zi şi am 
alocat bani dar uite că n-am materializat-o. Din varii motive. Mi-ar place să fie o 
zonă mobilată şi acel teatru să arate altcumva. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. 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.1-4 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filant ropia”, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, pentru 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.32/2011. 

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



  

Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilan ţului termic anual al Regiei 
Autonome de Termoficare Craiova, pentru perioada 2010-2011. 

      Dl. Director Mischianu:  
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  bilanţul termic anual al Regiei Autonome de Termoficare 

Craiova, aferent perioadei 2010 - 2011, format din: 
- bilanţul termic anual pe conturul instalaţiilor de producere a energiei 
termice, prevăzut în anexa nr.1 (vol.1-8) care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
- bilanţul termic anual pe conturul reţelei de distribuţie agent termic, 
prevăzut în anexa nr.2 (vol.1-3) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Investiţii şi Servicii Publice 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. 
 
 

6. 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 septembrie 
2011. 

      Dl. Director Mischianu:  
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 
SEPTEMBRIE 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 august 
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. 
 

 
7. 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 iulie 
2011. 

      Dl. Director Mischianu:  
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 alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea 

integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice 
furnizate populaţiei, pentru luna iulie 2011, în valoare de 174.854,57 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. 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu:  
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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau 
care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, pe anul 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicităţii prin afişare 
pe site şi la sediul Primăriei Municipiului Craiova. 

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la 
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate instanţei de 
contencios administrativ competente, potrivit legii. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ şi Comisia Socială 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de 
prioritate în soluţionarea cererilor pentru acordare teren categoriilor 
defavorizate. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor pentru 

acordare teren categoriilor defavorizate, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Lista privind ordinea de prioritate va fi dată publicităţii prin afişare la sediul 
Primăriei Municipiului Craiova. 



  

Art.3.  Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor 
pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate, vor fi adresate 
Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişare. 

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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.  

      Dl. Director Mischianu:  
 Sunt discuţii. Proiectul de hotărâre are două componente.  Prima componentă 

vizează componenţa comisiei tehnice şi a doua componentă este regulamentul. În 
ceea ce priveşte componenţa, la comisia de urbanism au fost făcute următoarele 
propuneri: preşedinntele comisiei de urbanism  să fie membru de drept şi să fie 
completată comisia cu specialişti din cadrul deţinătorilor de utilităţi şi acte de 
identitate şi de studii ale membrilor comisiei.  Iniţiatorul a hotărât ca după 
prezentarea acestor modificări comisiei juridice, să hotărască dacă propune  în 
continuare acelaşi proiect de hotărâre sau îşi însuşeşte modificările.  

În comisia juridică propunerile de la comisia de urbanism nu au fost însuşite, 
astfel încât comisia tehnică este în aceeaşi componenţă ca şi varianta iniţială. 

În ceea ce priveşte regulamentul, s-a făcut o propunere la comisia de urbanism 
ca şedinţele comisiei să fie publice. În comisia juridică a fost însuşit acest 
amendament, s-a însuşit şi de către executiv, astfel încât art. 12 din regulament va 
fi completat cu această menţiune: şedinţele comisiei tehnice de urbanism vor fi 
publice. Acestea au fost discuţiile care au avut loc în comisiile de specialitate. 

Dl. Vasile: 
În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, vreau să îl completez pe 

colegul nostru, la comisia de urbanism s-a dorit acest lucru, ca preşedintele 
comisiei să fie membru, dar fără drept de vot, numai pentru a exista o bună 
conlucrare. În ceea ce priveşte această comisie tehnică, această comisie n-o facem 
din lipsa altor proiecte, ci o facem pentru că la începutul anului a apărut o 
ordonanţă de guvern care ne obligă să facem această comisie şi un regulament de 
funcţionare. Tot în cadrul acestei ordonanţe există un articol care ne spune negru 
pe alb că membrii comisiei trebuie să fie specialişti atestaţi din domeniile: 
geografie, sociologie, instalaţii. Motivul pentru care ne-am dat acest aviz negativ 
este datorită faptului că nu ne-am dat seama dacă aceşti membri care sunt propuşi, 
sunt conform cu articolul din ordonanţă, adică facem comisia, dar să o facem cu 
specificaţiile din lege. 

 
 



  

D-ra Predescu: 
La comisia juridică am luat în discuţie aceste aspecte şi prima chestiune nu ne-

am însuşit-o pentru următoarele motive: comisia aceasta are un caracter tehnic, iar 
actele sale au o valoare de aviz consultativ. La lucrările comisiei pot participa şi 
sunt invitaţi să participe oricare dintre consilieri, cu atât mai mult membrii comisiei 
de specialitate de la urbanism. Dacă ar fi membru de drept, obligatoriu ar avea 
drept de vot ceea ce nu se poate.  Pe de altă parte, atât avizul dat de comisia tehnică 
cât şi avizele date de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local, toate au 
o valoare consultativă. Ceea ce este decizional,  este votul dat în consiliu. Cu alte 
cuvinte,  până la urmă contează tot votul dat de membrii comisiei de urbanism ca şi 
consilieri în cadrul consiliului local. Este mai puternică această situaţie. De aceea, 
întrucât pot participa, este acoperită şi problema pe care dvs. aţi invocat-o.Este 
foarte corect ceea ce dvs. aţi remarcat cu privire la calitatea membrilor, dar noi am 
făcut o analiză în raport de persoanele indicate în anexă, şi am observat că aveau 
calităţile pe care dvs. le evocaseţi, datorită şi funcţiilor şi activităţii pe care o 
desfăşoară: arhitecţi, majoritatea sunt arhitecţi, alţii sunt oameni de artă, cum este 
directorul muzeului de Artă, profesori, sociologi, deci îndeplinesc acele atribuţii pe 
care dvs. le invocaţi. Ceea ce se  poate completa, dar asta ţine de CV-ul care ar fi 
trebuit să însoţească, şi acest lucru se poate cere, să fie adăugat şi CV-ul 
persoanelor care sunt propuse pentru a face parte din comisie ca o documentare. 
Nu ne-am însuşit decât problema caracterului public al lucrărilor acestei comisii, 
de aceea am şi propus la alineatul 2 art. 12 din regulament.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Eu mă bucur că d-ra Bianca Predescu a spus că această comisie are un caracter 

tehnic. Am lecturat câteva nume de acolo şi am văzut că sunt directori ai diverselor 
societăţi pe care le avem în subordine. Am discutat, că au fost prezenţi d-nii 
directori de la regii şi companii şi având în vedere că toată lumea vede ce este 
deasupra solului şi nimeni nu vede ce este în subsol, am spus că este normal, firesc 
şi, mai ales, cerut de lege, să fie desemnat un inginer de la termoficare pentru a şti 
exact care sunt reţelele de termoficare, un inginer de reţele de la Compania de Apă, 
foarte bine să rămână şi dl. Buruiană, dumnealui este economist şi rămâne pe parte 
de economist, un inginer de la gaze şi de la alte utilităţi: de la Romtelecom, 
ş.a.m.d. Pe de o parte. Pe de altă parte, membri cu drept de vot avem. Ar trebui să-i 
citim să vedem dacă nu cumva sunt pari. Ei sunt pari, deci nu este bună comisia că 
nu poate să voteze. Mai avem un membru în comisia aceasta care nu  are drept de 
vot şi care este corect indicat de lege. Secretarul – care nu are drept de vot. Dacă 
această comisie mai este completată cu încă un membru care nu are drept de vot, 
nu încălcăm nici o lege. Ba din contră, preşedintele comisiei poate să enunţe în  
acea comisie tehnică cam cum vede consiliul local această dezvoltare urbanistic 
pentru că exact ce spuneţi dvs., se întâmplă. Se va veni şi se va da votul în consiliu. 
Eu filmul ăsta l-am mai văzut o dată, cu dvs., toţi cei 27 când ni se spunea să lăsăm 
specialiştii să vorbească. Au venit arhitecţi din Craiova care au depus diverse 
proiecte.  Asdtăzi pe ordinea de zi avem trei proiecte de acest tip care au fost 
aprobate cu ceva vreme în urmă, şi acum au diverse rememorări, deşi au trecut prin 



  

această comisie tehnică. Una este din 2006, când exista o asemenea comisie 
tehnică. Votul în consiliul local, este clar, nu are nici o legătură. Prin lege scrie că 
această comisie dă un aviz consultativ, deci nu dă un aviz definitoriu pentru 
consiliul local. Putem să ne spunem în permanenţă punctul de vedere. Este firesc şi 
normal ca oricare dintre consilieri, idniferent de comisie, să meargă acolo. Aceasta 
a fost raţiunea pentru care am propus ca să fie câţiva specialişti de reţele, nu 
neapărat cu funcţii de conducere, să fie şedinţa publică pentru că  toată această 
procedură care durează trei-patru luni până ajunge în consiliu PUZ-ul respectiv, 
este publică, inclusiv cu afişare, cu dezbatere publică, şi bineînţeles că va fi votul 
definitoriu al Consiliului Local, indiferent de avizul pe care îl va avea aveastă 
comisie tehnică. 

Dl. Preşedinte: 
Am analizat cu mare atenşţie în comisia juridică aceste aspecte şi opinăm că 

proiectul de hotărâre, şi chiar aş propune, deşi trebuia să vină propunerea clară, din 
cuvântul d-lui Mărinică Dincă, să fie completată comisia cu încă trei specialişti de 
la unităţile din subordine. Aşa am înţeles şi paote să fie o propunere de completare. 
Nu putem fi de acord ca d-nii consilieri, indiferent cum se numesc ei, să politizeze 
o comisie tehnică. Este rezolvată problema prin participare fiind şedinţe publice. 
Ce să căutăm noi, consilierii, acolo, ca să ne spună specialiştii sau inginerul de la  
reţele care este în subordinea consiliului local: să trăiţi, facem cum ziceţi dvs. 
Haideţi să-i lăsăm pe specialişti să-ţi facă treaba chiar dacă unii dintre consilieri 
pot, coincidenţă fiind, să fie specialişti.   Dl. Primar, propunerea noastră de la 
comisia juridică este decât acel amendament ca şedinţele să fie publice. Fiind 
publice, şi noi toţi consilierii putem să participăm la ele, dar vă spun, când este o 
astfel de acţiune, nici un  consilier nu se duce, ca şi la consiliile acelea consultative 
cetăţeneşti. Cu acest amendament şi cu cele trei completări devine şi numărul 
impar şi cred că ar trebui să exprime punctul de vedere şi arhitectul şef care ieri la 
comisie ne-a luminat. 

D-ra Predescu: 
13 membri plus ecretarul înseamnă 14. De-abia dacă  se completează cu trei 

numărul devine par. Completarea trebuie să se facă cu patru în aceste condiţii. 
Dl. Preşedinte: 
Rămâne la latitudinea d-lui Mărinică Dincă dacă acceptă să fie completată cu 4 

specialişti şi este bine aşa cum s-a exprimat. 
Dl. viceprimar Dincă: 
Eu am spus 4, nu ştiu de unde au apărut 3.  Am spus de la termoficare, de la 

Compania de apă, de la gaze şi de la Romtelecom.  Dacă puneam trei era comisie 
impară. Legat de cei patru, prin lege spune că trebuie să-i individualizăm, să-i 
nominalizăm în comisie, că nu are cine, consiliul local îi nominalizează şi 
identifică. Legat de cine vrea să meargă în comisia respectivă, oricare consilier din 
cei 27 indiferent dacă îl identificăm noi acum să meargă în comisia aceea fără 
drept de vot, fie că ajunge acolo, cu siguranţă că dacă ajunge la acea comisie, eu 
văd că toţi cei prezenţi sunt oameni de bun simţ şi îl vor saluta fără să aibă vreo 



  

problemă cu el că este la un partid politic sau că are o altă problemă. Cu siguranţă 
că va putea să stea acolo mai ales că este o şedinţă publică. 

Dl. Preşedinte: 
Noi avem datoria să rezolvăm această problemă onorabil, fără nici  un party 

prie, întrucât organismul respectiv şi regulamentul sunt benefice pentru municipiul 
Craiova. Art. 25 din regulament spune: la şedinţele comisiei tehnice, de 
amenajarea teritoriului şi de urbanism,  pot participa membrii comisiei de urbanism 
din cadrul consiliului local municipal şi preşedinţii comisiilor consiliului local 
municipal fără drept de vot, şi este rezolvată problema. Dacă doriţi, şi până la urmă 
dl. Primar tranşează subiectul, completarea cu cele patru persoane care ulterior să 
fie nominalizate, că nu-i alegem noi, nu-i ştim noi, desemnaţi ca specialişti de către 
directorii regiilor şi ca şedinţele să fie publice. 

Dl. Ştefârţă: 
Eu aş fi foarte mulţumit ca noi din şedinţa de astăzi să ieşim cu o comisie pe 

care să o completăm luna viitoare, dacă avem cu cine, pentru că amânând 
aprobarea acestei comisii în această şedinţă şi a regulamentului, vreau să vă spun 
că mai amânăm încă o lună de zile cele 50 de PUZ-uri care aşteaptă de aproape un 
an de zile să fie trecute prin votul consilierilor. Haideţi să o votăm pe aceasta aşa 
cum este şi o completăm luna viitoare, pentru că observaţiile d-lui viceprimar 
Dincă sunt pertinente. O completăm luna viitoare cu numele respective. Nu ne 
încurcă cu nimic.  

Dl. Preşedinte: 
Acelaşi lucru l-am spus şi eu să fie nominalizate persoanele ulterior şi 

nicidecum să nu votăm comisia şi regulamentul. 
 Dl. Viceprimar Dincă: 
Îi mulţumesc d-lui Ştefârţă că de data aceasta, după mult timp, are o poziţie 

constructivă, pentru că la şedinţele anterioare spunea să amânăm, de data asta n—
am spus să amânăm, am spus să scoatem în evidenţă toate problemele care sunt, să 
vedem cu ce putem să completăm şi data viitoare să avem un proiect de acest tip pe 
ordinea de zi şi să completăm această comisie pentru că pericolul mare este 
următorul: ca acele proiecte care primesc aviz, acum fiind în dezbatere publică 
inclusiv cu comisia, să fie contestată această comisie şi să avem prin instabnţă 
probleme de acest tip. În rest nu este nici un fel de problemă. 

Dl. Primar: 
Este o situaţie hilară dacă de câteva luni de zile tot amânaţi componenţa acestei 

comisii tehnice de care depinde soarta construcţiilor în municipiul nostru. Ştiţi bine 
că nu mai poate să iniţieze nimeni PUD  persoană fizică sau juridică, decât 
Primăria Municipiului Craiova. Vă certaţi pe componenţă, că nu sunt specialişti. 
Dl. Preşedinte al comisiei de urbanism nu este un specialist, dar este preşedintele 
comisiei de urbanism iar arhitectul şef este şeful primăriei în materie de  urbanism 
este şeful meu, chiar dacă în organigramă scrie invers, că eu sunt şeful acestui 
arhitect. Să lăsăm spectacolul acesta politic şi tărăgănările şi să votăm această 
comisie mai ales că nu este remunerată şi are caracter  consultativ. Tot dvs. stabiliţi 
în consiliu dacă trece sau nu trece acel PUD. Lăsaţi disputele politice şi haideţi să 



  

votăm pentru aceşti oameni care aşteaptă ceva de la noi fiindcă ştiţi bine că sunt 
zeci de oameni care întreabă când pot să construiască.  Nu au PUZ. Vă rog să 
votaţi această comisie urmând ca pe parcus să numim cei patru specialişti. Eu sunt 
împotriva circului politic. Haideţi să facem ceva. Mai sunt şapte luni.  

Dl. Preşedinte: 
     Vă supun la vot cu amendamentul propus  ca şedinţa să fie publică şi să fie 
completată comisia ulterior cu nominalizarea celor patru specialişti. Cine este 
pentru?                 

 Art.1. Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism a Municipiului Craiova, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova, prevăzut în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de 
urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Craiova. 

      Dl. Director Mischianu:  
Au existat discuţii în comisia de urbanism. Iniţiatorul a zis că îşi va însuşi sau 

nu după votul comisiei juridice. Am prezentat în cadrul comisiei juridice 
regulamentul şi a fost votat în forma propusă de către executiv cu un singur 
amendament în ceea ce priveşte art. 1 pe care ni-l însuşim, l-am reformulat şi 
aceasta este varianta pe care v-o propunem. 

Dl. Nedelescu: 
Înţeleg că avem şase culori la care ne raportăm. Din punctul meu de vedere am 

înţeles că trei dintre culori sunt culorile ANL pe care subtem obligaţi să le preluăm. 
Eu aş avea o propunere dacă se poate, ca acele trei culori să fie folosite numai 
pentru ANL, iar în ceea ce priveşte oraşul, celelalte trei culori. Mi se pare prea 
mult să folosim culorile de la ANL în oraş.  

Dl. Ştefârţă: 
În comisia de urbanism am avut o serie întreagă de obiecţiuni pe care comisia 

le-a însuşit. Chiar m-am mirat că sunt în asentimentul celorlalţi colegi şi am să vă 
detaliez în ce capcană veţi cădea dacă aprobaţi acest regulament.  La art. 1 se spune 
că culorile pe care noi vrem să le propunem să nu depăşească 90% din faţadă. 
Vreau să vă spun că dacă vrei să faci o faţadă complet alb nu poţi, trebuie neapărat 
să mai vii cu altă culoare. Mi se pare foarte frumoasă o casă albă complet.  Apoi 



  

vin şi ne descriu culorile care se folosesc: alb, galben, bej, gri, verde, bleu. Ce este 
bleu? Un albastru deschis. Bej este un ocru deschis. Galbenul de ce nu este 
specificat ca deschis pentru că putem avea un galben ţipător, de ce verdele nu este 
specificat ca deschis pentru că putem avea un verde foarte intens pe o faţadă. În 
acelaşi timp vreau să vă spun următorul lucru: sunt foarte mule clădiri în Craiova şi 
am dat de exemplu bl. S200 care este auriu complet şi care nu se regpseşte în acest 
paletar şi am dat de exemplu magazinul Dedeman care este albastru închis, care iar 
nu se regăseşte aici.  În momentul în care de pe magazinul Dedeman va cădea o 
placă şi vor trebui să repare acea faţadă, vor trebui să o pună bleu pentru că nu se 
mai încadrează în acest regulament. Şi eu am venit cu un amendament şi am spus 
că acest regulament se referă numai la construcţiile de locuinţe şi excepţie fac  
chiar construcţiile de locuinţe cu comerţ la parter. Gândiţi-vă că aveţi un bloc de 
locuinţe cu şapte etaje care are jos la parter şi la mezanin o bancă. Banca respectivă 
vrea să-şi îmbrace faţada în granit. Nu va putea pentru că depăşeşte cei 10%. Este 
făcut pe picior.  Zice în art. 2: culorile puternice nu vor depăşi 10%. Serios? 
Gândiţi-vă că aveţi o casă cu parter şi aveţi soclu de 1 m înălţime. Numai soclul 
respectiv luat în considerare depăşeşte 10%. Va trebui să facem şi soclul de culoare 
deschisă. Iarăşi nu stă în picioare. Art. 5 – materialul şi culorile tâmplăriei vor fi 
alese în concordanţă cu cromatica faţadelor. Eu am spus: culorile tâmplăriei da, dar 
ale faţadelor nu. Dacă faţada mea este bej, nimeni nu-mi impune să fac faţada din 
aluminiu şi dacă este vernil, nimeni nu-mi impune să fac faţada din plastic, din 
PVC.  Am spus că numai culorile tâmplăriei vor fi alese în concordanţă cu 
cromatica faţadei. Materialul am zis că poate fi influenţat de zona în care se 
construieşte pentru că dacă construieşti într-o zonă istorică, poţi să impui lemnul 
lamelar, lemnul natur. Dar nu pot să spun că materialele influenţează culoarea 
faţadei de alături. Vreau să vă spun că mie mi s-a cerut ca observaţiile acestea să le 
dau executivului. Le-am tipărit, le-am dus, mi-au mulţumit, au zis că sunt de bun 
simţ, că le vor folosi în acest material şi mă trezesc cu materialul iniţial. Cădem 
într-o capcană în are noi nu mai putem să facem construcţii industriale decât la 
culori deschise. Tot ce înseamnă placaj de bond se face în culori închise.  Nu se 
vorbeşte nicăieri de placajele de piatră, de granit. Dacă într-o bună zi vine cineva şi 
îmi face o casă verde  închis, este infernală, dacă fac un depozit de materiale verde 
închis  nu deranjează pe nimeni. Aici trebuie făcută o distincţie între ce se cheamă 
locuinţă şi ce se cheamă construcţii cu alt caracter. Nu se face această diferenţiere.  

La art. 8 în care spune că sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, 
eu am rugat să se introducă următorul paragraf. „Clădirile cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, precum şi cele mixte, locuinţe cu comerţ la nivele inferioare”. Deci 
poate să fie la parter şi la mezanin. Acestea să fie exceptate de la procentele 
acestea care ni se impun nouă aici.   

La art. 9 am dorit să adaug printre lucrările care sunt considerate a se încadra 
în acest regulament şi se face o descriere a acestor lucrări, să fie şi lucrări de 
reparare şi  refacere a trotuarului, iarăşi să nu aibă nevoie de o autorizaţie în sensul 
ăsta, şi lucrări de eliminare a igrasiei şi de izolare a rosturilor. Este trecut în legea 
135, le-am preluat de acolo, ar trebui să fie şi aici, după cum şi celelalte puncte 



  

care sunt mai sus, sunt preluate tot din legea 135. Dacă am făcut o preluare din 
Legea 135, hai să o facem până la capăt.  

La articolul unde se vorbeşte despre acord.  Vreau să vă spun că legea 135 
vorbeşte despre avizul tehnic nu despre acord.  Ar trebui să păstrăm aceeaşi 
formularistică. Aici este o obiecţiune minoră şi dacă rămâne sub acord tot aia este.  

Am mai spus un lucru care s-a discutat iarăşi la comisie foarte acerb. Să nu 
mai permitem ca faţada unei case să fie refăcută pe bucăţi. Am spus să impunem 
prin acest regulament ca să se trateze întreaga clădire. Avem clădiri proprietate 
privată cu 3-4 proprietari, care fiecare îşi face reparaţiile când le vin banii la 
teşcherea. Niciodată nu vor reuşi să menţină aceeaşi culoare şi să devină casa aia 
unitară intervenind în etape diferite de timp. Pot să folosesc identic aceleaşi 
materiale şi aceeaşi paletă de culori, nu se poate pentru că timpul acţionează asupra 
unui material şi îl îmbătrâneşte şi după şase luni de zile dacă vii exact cu aceeaşi 
culoare şi cu aceeaşi vopsea, nu vei obţine aceeaşi nuanţă. Noi asta urmărim prin 
acest regulament, să nu mai avem oraşele tărcate. Dacă nu înţeegem că o casă 
trebuie făcută de la un capăt la altul de sus până jos toată, nu facem nimic, ne 
ascundem după deget. Iarăşi am cerut undeva şi iarăşi mi s-a răspuns că nu este 
nici o problemă ca în situaţiile în care se simte nevoia ca să primeşti un aviz pe 
faţada pe care vrei să o faci,  să ceri prin certificat de urbanism obţinerea unui aviz 
pe acea faţadă. Vreau să vă spun că comisia de monumente istorice dă avize pe 
faţade de nu vă gândiţi. Se schimbă soluţiile după cum doreşte acea comisie şi uite 
că arhitecţii le refac de două, de trei, de şapte ori până când sunt în asentimentul 
comisiei. Aşa s-ar putea face şi aici să se ceară aviz pe anumite faţade. Numai aşa 
vom reuşi să avem un oraş unitar şi care să nu mai fie bălţat. Vreau să vă spun că 
procesul este în desfăşurare. Noi suntem la început, facem chestia asta de la 
început, adică n-am apucat încă să fim chiar sorcovă. Suntem pe un drum bătut în 
sensul ăsta. Îmi cer scuze că am lungit aşa de mult dar am pus mult suflet în chestia 
asta şi n-am vrut decât să iasă bine. 

Dl. Preşedinte: 
V-am făcut o concesie în ce priveşte timpul pe considerentul că sunteţi 

concomitent cu funcţia de consilier, şi  arhitect, adică specialist. La punctul 
anterior am aprobat comisia tehnică. Ce o fi acolo când se va întruni comisia 
tehnică adică unde sunt numai specialişti, este o chestiune foarte bună. Cu acordul 
d-lui primar, am să-l rog pe dl. Arhitect şef al Craiovei, care la comisia juridică 
ieri, cel puţin pe membrii acesteia  şase la număr, ne-a luminat din acest punct de 
vedere şi aş vrea să o facă şi în plen în legătură cu subiectul abordat.  

Dl. arhitect Diaconescu: 
Am remarcat că dl. Consilier a pus foarte mult suflet după tonalitatea cu care a 

vorbit care nu era aşa, ca într-o şedinţă, era puţin mai aprigă sau mai aspră, ca să 
spun, ceea ce a părut puţin ciudat, dar nu asta este important. Ceea ce s-a stabilit 
foarte clar şi se pare că acesta este lucrul care nu s-a înţeles foarte bine şi este 
regretabil că nu s-a înţeles este că acest regulament este făcut pentru clădirile care 
până acum nu aveau nevoie de autorizaţie. Şi atunci, neavând nevoie de autorizaţie 
ele, sigur, scăpau, treceau printre jaloane. La ceea ce s-a referit dl. Consilier sunt în 



  

principal clădiri la care se obţine autorizaţiaşi la care prin autorizaţie, potrivit Legii 
50, există posibilitatea de control. Deci acestea se controlează.  Hai să luăm 
exemplu Dedeman. Trebuie să obţină autorizaţie ca să construiască. El nu se 
construieşte fără autorizaţie, ori dau autorizaţie atâta vreme cât culorile sunt 
element de identificare, sigur că-l accepţi, că n-ai cum să nu-l accepţi. Când faci o 
bancă, tot trebuie să-ţi obţii autorizaţie, nu faci banca fără autorizaţie. Banca are şi 
ea nişte culori specifice care sunt elemente de identificare. Atunci, fiind elemente 
de identificare, le accepţi. Toate aceste lucrări înşirate sunt lucrări la care trebuie să 
obţii autorizaţie conform legii 50. Sunt întru totul de acord cu problema 
materialului. Regret că nu s-a introdus şi are dreptate dl. Consilier Ştefârţă cu 
problema materialului. Sigur că pot avea păreri divergente în ceea ce priveşte 
soclul, dar de ce soclul trebuie să fie negru, n-am înţeles. De ce soclul nu poate să 
fie şi el cu culori deschise. În egală măsură ideea că ai scirs acolo că o anumită 
culoare, verde să zicem, el tot vine la autorizare cu culorile de pe faţadă fiindcă 
vine prin acest filtru, prin acest regulament şi atunci, sigur că poţi stopa şi am 
stopat în ultimul timp toate culorile dure şi violente. Chiar la un moment dat am 
şantajat unii proprietari care au cerut ceva şi le-am spus să-şi schimbe culoarea, că 
avem nişte exemple, un bloc violet, o casă albastră şi atunci a fost aşa, un fel de 
şantaj să-şi schimbe culoarea. În egală măsură vreau să vă spun că s-a refăcut şi s-a 
explicitat foarte clar în prima parte că acest regulament priveşte clădirile fără 
autorizare, explicaţia la faţadele bălţate. Ele sunt bălţate fiindcă până acum nu au 
trecut prin filtrul acesta, acum trecând prin filtrul acesta, nu trebuie să stipulezi 
undeva că nu dai voie la o faţadă să fie bălţată. Pur şi simplu vii cu o faţadă şi o 
aprobi sau nu o aprobi. Nu ştiu de ce trebuie să spui un lucru pe care îl aprobi. 
Referitor la verde am spus ceea ce s-a întâmplat. Problema nu se pune la proprietăţi 
din cadrul aceleiaşi clădiri, asta este o capcană, problema este când sunt clădiri 
alipite, în care eu am spus aşa: nu avem instrumente în această clipă. Dacă avem o 
clădire, şi lângă ea altă clădire lipite, cele două clădiri fac un singur corp 
volumetric comun. Sigur că unul are o parte, iar altul are altă parte din clădire, dar 
sunt clădiri diferite şi proprietari diferiţi. Am dat exemplu casele Vianu din faţa 
Universităţii, care  au proprietari diferiţi. În clipa în care aprob această chestie eu îl 
stopez pe acesta care este proprietar pe o clădire, să şi-o repare că nu vrea vecinul. 
Problema este atunci când dai un regulament, să ai şi instrumente să-l aplici pentru 
că un regulament fără instrumente de aplicare devine inoperant.  Nu am comentarii 
referitor la trotuare deşi  şi spargerile de stradă şi trotuar ia aviz de la primărie. 
Oricum există tot în acelaşi timp obligaţia ca să-şi refacă partea carosabilă cu 
aceeaşi infrastructură, nu mă apuc să fac cu altă infrastructură. Acestea sunt 
punctele de vedere ale noastre, pe care dvs. vi le însuşiţi sau nu. 

Dl. Ştefârţă: 
În momentul în care dl. Arhitect spune că am stopat şi a trebuit să recurg la 

şantaj  înseamnă că nu ai instrument. Asta este regulamentul, este o lege. În 
momentul în care îi dăm legea în mână nu-i mai trebuie nici un şantaj, nu mai 
trebuie să cadă la târguială cu ăia: domne, te rog frumos, nu mai face violet închis, 
te rog din suflet, fă-o bej, crede-mă, te iubesc, eşti prietenul meu, te duc la bere, 



  

numai pe rog frumos, nu o face violet. Vreau să spun că în momentul acesta dacă 
vrea să o facă violet, nici Papa Pius nu poate să-l împiedice pe un proprietar să o 
facă violet. Uite aşa vrea el. Nu avem un instrument. Vreau să vă spun că acest 
regulament se referă numai la construcţiile făcute, nu se referă şi la  construcţiile 
viitoare şi am avut un punct în care am spus că aceste culori trebuie să se aplice şi 
construcţiilor viitoare.  

Dl. Vasile: 
Sunt de acord şi cu dl. Arhitect şef, şi cu dl. Ştefârţă, deşi este de la alt partid, 

nu este nici un fel de problemă, dar eu vreau să pun punctul pe i. Avizul negativ la 
comisia de urbanism s-a dat datorită faptului că noi ne-am întâlnit acolo consilierii, 
am discutat, dl. Ştefârţă a venit cu propuneri, după care n-aţi fi vrut să vedeţi 
mirarea de pe feţele noastre când executivul ne-a spus că discutăm pe alt 
regulament.  Noi am avut pe stick un regulament iar aici este alt regulament. Acum 
s-a pus aici pe masă. Eu cred că necesită mai mult timp pentru că, într-adevăr, 
problemele sunt grave şi dacă facem un regulament, să-l facem în interes 
cetăţenesc şi aşa cum trebuie., cum suntem noi învăţaţi să lucrăm.   

Dl. viceprimar Dincă: 
Pentru prima dată  a fost unanimitate la comisia de urbanism, indiferent de 

culoarea politică. Şi la celălalt proiect nu au existat disensiuni, nu a existat nici un 
vot altfel şi nu a existat o propunere, alta decât cea discutată, de aceea am spus că 
nu a fost nici o dezbatere politică. Concluzia este în felul următor. Noi astăzi creăm 
un instrument în mâna primarului, a arhitectului şef şi a celor de la juridic prin care 
facem ceea ce a zis dl. Ştefârţă, îi punem la punct pe toţi care vor să zugrăvească 
clădirea în câte culori vor sau în ce culori vor. Acesta este scopul pentru care 
votăm acest proiect, să-i punem arhitectului în mână un instrument în care cei care 
vin fie la autorizare fie sunt clădiri exceptate de la autorizare pentru anvelopare, să-
i dăm în mână un instrument. Şi nu numai lui, stau bine şi mă gândesc, şi celor de 
la Poliţia locală pentru că ieri am văzut un reportaj în care cineva şi-a izolat într-un 
bloc la Timişoara două apartamente. Cei care au sesizat, vecinii, ştiau că nu pot să 
izoleze de unii singuri pentru că trebuiau toţi să izoleze pentru că va arăta acel bloc 
ca o sorcovă  şi în acel moment s-a descoperit că nu exista acea autorizaţie. Scopul 
este pentru a crea un instrument de acţiune a arhitectului de aşa manieră încât 
oraşul să nu arate ca o sorcovă. Dezavantajul nostru la comisie a fost exact acela că 
discutam despre un proiect care ne-a fost pus la dispoziţie şi din punctul meu de 
vedere era bun şi a fost şi perfectibil, iar după aceea am văzut că era cu totul alt 
proiect. Bineînţeles că s-a pus în discuţie că anumite articole poate au fost copiate 
sau nu au fost copiate din lege, acestea sunt chestiuni tehnice pe care le puteau 
rezolva cei de la juridic fără nici un fel de problemă, dar în momentul de faţă dacă 
nu adoptăm un proiect care trebuie să fie un instrument puternic în mâna 
arhitectului, votăm ceva care să fie pe aici prezent şi din când să rugăm pe cineva 
să vopsească în culoarea pe care i-o spunem noi. 

Dl. Marinescu Nicolae: 
Mi se pare absolut important să adoptăm un asemenea regulament. El trebuie 

să fie instrument de lucru pentru arhitectul şef şui echipa sa. În acelaşi timp, dacă 



  

adoptăm un instrument prost, chirurgul bun tot omoară pacientul. Motiv pentru 
care având în vedere şi acest lucru care mi se pare complet în neregulă, adică îţi 
dau în comisie ceva şi vin în plen cu altceva, propun ca să amânăm pentru data 
viitoare acest proiect care nu este ca şi comisia. Comisia împiedica bunul mers al 
lucrurilor, culoarea cum s-a făcut până acum, nu a omorât pe nimeni şi nici într-o 
lună de zile nu cred că omoară pe cineva. Motiv pentru care cred că totuşi, un 
proiect care are importanţă pentru toată lumea dar care în acest moment nu este 
foarte clar, cred că nu se întâmplă nimic dacă îl amânăm o lună. 

Dl. Preşedinte: 
Discutăm de la începutul mandatului de realizarea unui regulament de 

urbanism în municipiul Craiova şi în sfârşit a apărut. Dar, în acelaşi timp, foarte 
multe locuinţe din municipiul Craiova arată aşa cum arată şi sunt convins că nu vă 
convin nici dvs. Este o vorbă: ce se amână nu se face şi m-am inspirat din şedinţele 
anterioare de la dl. Viceprimar să nu ne obişnuim cu amânatul. Sigur poate fi 
perfectibil orice document şi oricine poate să-şi aducă contribuţia la completarea, 
la perfectarea lui, concomitent cu viaţa reală, pentru că viaţa ne demonstrează că 
anumite lucruri trebuie adaptate şi atunci specialiştii vor veni şi personal am 
încredere în arhitectul şef şi modul de gândire. Am discutat acest lucru ieri la 
comisia juridică. Este un punct de plecare. 

Dl. Primar: 
Preiau ideea cu sorcova de la dl. Viceprimar Dincă, într-adevăr Craiova este o 

sorcovă  acum şi au trecut trei ani de zile de când aşteptăm regulamentul acesta. Eu 
ca nespecialist nu sunt întru totul de acord cu ce a propus dl. Arhitect şef cu care eu 
am discuţii mereu şi dânsul se cam pierde câteodată în amănunte, dar aşa cum 
spunea şi dl. Răducănoiu, orice lucru este perfectibil, mai veniţi dvs. cu propuneri 
peste o lună două şi rezolvăm problema să fie un regulament perfect. Vă mai spun 
ceva, să ştiţi că o să fie de furcă pentru Poliţia Locală, pentru şeful de la disciplina 
în construcţii, fiindcă ce regulament se respectă în Craiova asta? Nu se respectă 
tratatele internaţionale, aşa că eu vă propun să nu mai pierdem timpul şi să votăm, 
urmând ca dvs. să veniţi cu propuneri clare, specialiştii, dl. Arhitect sau dl. Vasile 
Marian, preşedintele de comisie de urbanism să vină să spune ce nu le convine, 
mai schimbăm, dar acum să începem cu ceva, să vadă lumea că totuşi au un stăpân 
în Craiova că nu sunt de capul lor în privinţa coloristicii.  Craiova nu trebuie să 
mai fie o sorcovă. 

Dl. Vasile: 
Cum rămâne cu problema asta că ni se dau alte rapoarte  şi alte documente, noi 

le analizăm ca fraierii, după care apar altele. Acum suntem obligaţi să votăm în 
necunoştinţă de cauză. 

Dl.Primar:  
      O sancţionez pe cea care trebuia să vă dea materialele. Să dea explicaţii 
arhitectul şef şi d-na Stuparu. 

Dl. Preşedinte: 
Nu este prima dată când apare un material sau o completare. Cel puţin la comisia 
juridică este un caz fericit că se desfăşoară în ziua de miercuri, ziua premergătoare 



  

şedinţei. Faptul că aveţi materialul, că a fost însuşit de comisia juridică  nu este o 
motivaţie că votăm pe ceva ce nu cunoaştem şi ca atare vă supun la vot. Cine este 
pentru?                      
     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins fiind votat cu 11 voturi pentru, 
8 voturi împotrivă şi 5 abţineri. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea c ătre Coşoveanu Nicolae 
Constantin,  a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, b loc 
Casa Albă, mansardă, ap.23. 

      Dl. Director Mischianu:  
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  atribuirea, către Coşoveanu Nicolae Constantin, a spaţiului 

proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, compus din dormitor în suprafaţă de 13,84 mp. şi bucătătie în 
suprafaţă de 11,52 mp., în folosinţă exclusivă, culoar în suprafaţă de 7,07 
mp. în folosinţă comună şi wc în suprafaţă de 6,00 mp., din care folosinţă 
comună 0,10 mp., situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, bloc Casa 
Albă, mansardă, ap.23, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
Coşoveanu Nicolae Constantin 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 unor 
locuinţe proprietatea municipiului Craiova aflate în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

      Dl. Director Mischianu:  
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, a trei locuinţe, proprietatea 

municipiului Craiova şi aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, către 



  

persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ 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. 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, aflat în administrarea 
Şcolii nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova, în vederea amenajării unor săli 
de fitness şi gimnastică. 

     Dl. Director Mischianu:  
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  unui spaţiu, care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 195 mp, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, 
aflat în administrarea Şcolii nr.30 “Mihai Viteazul” Craiova, în vederea 
amenajării unor săli de fitness şi gimnastică, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în 
conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.428/2010, republicată, privind impozitele şi taxele locale. 

Art.3. Şcolii nr.30 „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, îi revine cota parte de 
50% din chiria încasată pentru închirierea spaţiului prevăzut la art.1, iar 
cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art .4. În caietul de sarcini întocmit pentru desfăşurarea licitaţiei, vor fi stipulate 
clauze cu privire la revizuirea anuală a clauzei privind cuantumul chiriei, 
respectarea ordinii şi lini ştii publice conform prevedrilor legale în vigoare, 
precum şi paza bunurilor. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu şi Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova 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 unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în b-dul Oltenia, nr.81, aflat în administrarea Grădini ţei 
cu program prelungit nr.52, în vederea amplasării unei construcţii 
provizorii. 

          Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
         Dl. Badea: 
     Este vorba de amplasarea unei construcţii provizorii pentru activitate 
comercială în cadrul unei grădiniţe. După ce că nu mai sunt locuri de joacă pentru 
copii, le luăm şi locurile de joacă din incinta grădiniţelor. Chiar este de râsul 
curcilor. Ne apucăm să facem activităţi comerciale, nu avem toată Craiova la 
dispoziţie să dăm terenuri să facă activităţi comerciale? 
     Dl. Primar: 
     Dacă eram mai atent şi veneam la comisii, niciodată nu puneam pe ordinea de zi 
astfel de proiecte fiindcă îl consider un interes personal, nu interesul acestei 
Craiove aşa cum era acel regulament de urbanism privind cromatica imobilelor din 
municipiul nostru. Eu vreau să-l retrag.  
     Dl. Preşedinte: 
    Există posibilitatea retragerii înainte de a se supune dezbaterii, iar retragerea 
după ce s-a pus în dezbatere se poate face la solicitarea iniţiatorului, cu votul  
consiliului. Supun la vot retragerea. Cin este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de 
închiriere care are ca obiect o locuinţă ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, preluat ă de la Regia Autonomă de Administare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Militaru Viorica, care are ca obiect locuinţa ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, preluată de la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str.22 Decembrie 1989, nr.16, bl.7, sc.1, ap.96. 

Art.2.  Contractul identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va încheia până la 
data de 19.05.2014. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere care are ca obiect locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 



  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ şi Militaru Viorica 
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 pentru tineri destinate închirierii, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 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 unor contracte de 
închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaj. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 

01.07.2016, a duratei contractelor de închiriere nr. 19 R, 20 R şi 21R/2010, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului 



  

Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de 
garaj, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  În situaţia în care terenurile prevăzute la art.1  din prezenta hotărâre fac 
obiectul unei hotărâri judecătoreşti de restituire, contractele respective  
încetează de drept. 

Art.3. Preţul închirierii terenurilor prevăzute 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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.153/2010. 

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

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către 
Pop Dorin şi Pop Emilia a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat la estul imobilului di n str.G-ral Ion 
Cernătescu, nr.18A. 

      Dl. Director Mischianu:  
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  concesionarea prin negociere directă, către  Pop Dorin şi Pop 

Emilia, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 33,36 mp., situat la estul 
imobilului din str.G-ral Ion Cernătescu, nr.18A, cu destinaţia de alee de 
acces, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, se stabileşte 
prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3 . Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să constituie comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să încheie şi să semneze contractul de 
concesiune, precum şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Juridică, Pop 
Dorin şi Pop Emilia 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 achizi ţionarea (cumpărarea) terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil din partea  comisiei de servicii publice şi juridice.. 

         Dl. Radu Marin Traian: 
         Grupul de consilieri USL va vota acest proiect dar avem şi noi nişte întrebări 

care considerăm că trebuie neapărat să fie aduse la cunoştinţa executivului. De 15-
16 ani de când s-a început această lucrare la Sala Polivalentă, care este o lucrare 
deosebită a Craiovei şi este nevoie de ea, de ce nu s-a gândit nimeni până acum că 
trebuie şi acel teren achiziţionat. Să ni se spună şi nouă dacă s-a gâdit cineva la 
exproprierea pentru utilitate publică. Când se va face evaluarea avem dorinţa de a 
fi adresată această evaluare la cât mai mulţi evaluatori pentru a obţine un preţ 
corect pentru municipalitate. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Din punctul nostru de vedere acest proiect trebuie susţinut de toată lumea pentru 

că priveşte realizarea Sălii Polivalente şi eu sper ca până la sfârşitul acestui an să 
fie gata, cu singura rugăminte ca atunci când vom avea raportul de evaluare, în 
aceeaşi şedinţă să avem şi rectificare de buget şi să prindem banii aceştia pentru că 
ulterior lucrurile vor rămâne încurcate, aşa încât cât mai repede să  ducem până la 
capăt acest proiect, când vom avea raportul de evaluare vom şti exact care este 
preţul maxim, că de acolo se poate coborâ, de la acel moment să avem şi o 
prevedere bugetară pentru a putea să-l achiziţionăm.  

          D-ra Predescu: 
          Tot din discuţiile purtate la comisia juridică a reieşit faptul că de fapt, acest 

teren era afectat de utilitate publică, fiind rezervorul de apă construit înainte de 
1990. ca atare, retrocedarea în natură pentru că de aceea noi ajungem acum la 
cumpărarea lui, retrocedarea în natură se face faţă de o persoană în raport de care 
noi avem un drept de preemţiune oricum, iar ea nici nu ar putea să valorifice 
terenul altfel decât în aceleaşi condiţii, ca  atare valoarea sa de circulaţie este mult 
mai mică decât cea a terenurilor din zona respectivă şi acest lucru trebuie să îl 
avem în vedere la evaluarea terenului. 

          Dl. Preşedinte: 
          Sala Polivalentă a fost distrusă datorită unui incendiu, poate unii ştiţi, poate aţi 

aflat, în 1994. Au trecut 17 ani de atunci. Acum este în curs de finalizare acest 
obiectiv  măreţ, de o amploare mai mare faţă de cea care, din păcate, a ars. Ar fi o 
onoare pentru noi, ca şi consiliu local, ca acest obiectiv să fie dat în funcţiune, să 
fie finalizat pe mandatul nostru că am zice: şi eu am fost atunci când s-a tăiat 
panglica, deşi merite deosebite nu am avut decât acele hotărâri pe care le-am 
adoptat cu predarea către CNI şi alte lucruri care au ţinut de atribuţiile consiliului 
local. Mi-ar părea rău se se speculeze pentru că, din păcate s-a aruncat pe piaţă şi 
preţul ceea ce nu există. Este adevărat că la o şedinţă de consiliu sunt vreo 500 de 
pagini de citit cu toate anexele. Uneori n-ai timp să citeşti nici ordinea de zi. Însă 
speculaţiile şi zvonurile apar foarte rapid din partea unor oameni interesaţi. Acum 
noi supunem la vot aşa cum am făcut-o şi altă dată, intenţia de cumpărare, trebuie 



  

să adoptăm o hotărâre. După care se întocmeşte raportul de evaluare, nu vă spun 
lucruri noi că de foarte multe ori am avut rapoarte de evaluare pe care le-am 
aprobat, nu le-am aprobat, după care a treia verigă şi ultima este comisia de 
negociere dată prin dispoziţia primarului şi, din câte ştiu eu, fiecare din acele 
comisii că am mai cumpărat terenuri să ne îmbogăţim noi, municipalitatea, a fost 
condusă de un viceprimar. 

          Dl. Primar: 
          Şi viceprimarul şi dvs. aţi vorbit foarte  bine, este vorba despre finalizarea Sălii 

Polivalente pe care o aşteaptă Craiova de 20 de ani aproape.  Nu eu am pus în 
posesie lângă peretele Sălii Polivalente pe acea persoană ci instanţa judecătorească. 
Vreau să vă spun că dvs. votaţi intenţia de a cumpăra. Ce va fi probabil că se 
termină acest consiliu şi tot nu se va cumpăra terenul respectiv. Este procedura 
greoaie cu evaluări, cu negocieri, cu supărări. Cei de la Compania Naţională de 
Investiţii vor să vadă că suntem în tratative şi că vrem să cumpărăm acel teren, 
dacă nu ei se retrag şi vă spun că o să suportăm oprobiul public toţi şi eu, că 
primarul totdeauna este un paratrăznet, dar şi dvs. Am văzut despre un avocat care 
este avocatul meu. Nimic mai fals. Avocatul acesta, ştiţi bine că mă certam cu un 
domn care a dat parcări şi a plecat şi care susţinea o firmă a celor de la Cronos,  şi 
luaseră parcările din Craiova. N-am câştigat cu dl. avocat  favorit ci am câştigat cu 
o firmă din Alba Iulia. Iată relaţia mea cu persoana. Vă jur că habar nu aveam cine 
este acolo. Sunt fumigene aruncate pe piaţă. Păcat. Nu se termină până la sfârşitul 
anului dar pe 15 februarie avem promisiunea că va fi inaugurată cu dvs. acolo, cu 
toată lumea. Asta vă cer, este interesul Craiovei, nu al PSD sau al PDL, sau al meu. 
Interesul Craiovei este pe primul plan şi cred că şi dvs. aveţi aceeaşi opinie. Când 
suntem ajutaţi, ştiţi că n-am cheltuit un leu cu Sala Polivalentă. Poate că şi 
eforturile noastre ale executivului, ne-am făcut plăcuţi pe acolo şi au suportat totul 
Compania Naţională de Investiţii. Înainte dl. Borbely ne întreba ce bani alocă 
Craiova din bugetul local. M-am şi certat cu dânsul şi l-am întrebat dacă a venit să 
ne certe sau să ne ajute. Este o şansă uriaşă să fie cea mai mare din ţară până la 
apariţia celei din Bucureşti, fără să dăm un leu. 

          Dl. Marinescu: 
         Utilitatea cred că nu este de discutat pentru nimeni. Despre preţ cred că este o 

suspiciune. Ca atare mi se pare absolut normal acum să rezolvăm ce avem de 
rezolvat. Să votăm utilitatea. 

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

Art.1.  Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 709 mp., 
situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21, identificat 
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu 
destinaţia de realizare construcţii prevăzute în proiectul „Refacere şi 
modernizare Sala Polivalentă 4000 locuri”. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 



  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a terenului identificat la art.1, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia Juridică 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 darea în administrare către Ansamblul 
Folcloric “Maria T ănase”, a bunului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Cri şului, nr.9. 

      Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil  la comisia juridică. 

          Dl. Badea: 
          Nu am nimic împotrivă. Este adevărat că în cadrul comisiei învăţământ, cultură 
şi sport şi în cadrul comisiei juridice am avut un punct de vedere pe acest subiect şi 
anume că cei de la Trişcu, făcând o cerere cum că şi dumnealor îşi doresc acest 
cămin, era normal ca ei, depunând primii, să fie luaţi în considerare. Având în 
vedere că cei de la Ansamblul Maria Tănase sunt foarte importanţi şi sunt, din 
nefericire în situaţia în care luna viitoare vor fi evacuaţi, şi înţelegând că în această 
dimineaţă au avut loc discuţii pe acest subiect între cei care sunt implicaţi, în speţă 
directorul de la Trişcu, directorul de la Maria Tănase şi dl. Primar, este foarte bine 
să le dea dânşilor acest spaţiu. Important este, dl. Primar, să le dăm şi celor de la 
Trişcu, care, până la urmă, fac performanţă pentru noi, să le dăm şi lor ceva. Au 
nevoie de cămin pentru sportivi, au nevoie de cantină pentru sportivi. Nu mai are 
obiect discuţia mea mai departe, sper ca pe viitor să se rezolve cât mai rapid şi cu 
cei de la Trişcu.  Vă mulţumesc. 

          Dl. Preşedinte: 
          Pentru că s-a pus o întrebare de ce aviz negativ la comisia juridică, pentru că am 

fost şase, din şapte, unul a lipsit, scorul a fost de trei la trei şi n-am reuşit să-l 
deturnez pe preşedintele comisiei, dl. Marinescu, de la regulament, deşi am mizat 
pe faptul că şi la Camera Deputaţilor s-a numărat din zece în zece. Aceasta este 
explicaţia, unul dintre membri fiind dl. Consilier Pavel Badea care şi-a expus 
punctul de vedere acum. 

          Dl. Gîdăr: 
          Spre deosebire de dl. Consilier Pavel Badea, eu am avut o poziţie inversă. Iniţial 

nu am fost de acord atunci când au fost discuţiile demarate şi am considerat că 
spaţiile de învăţământ trebuie să rămână instituţiilor de învăţământ. Înţelegând 
necesitatea Ansamblului Maria Tănase am purces la realizarea acestor documente 
şi la acordarea avizului din partea Inspectoratului şi în comisia de cultură. În noile 



  

condiţii în care se vizau discuţiile care au avut loc, aşa cum este bine în România, 
când au loc în trei se află în jumătate de oră, în noile condiţii înţeleg că se caută o 
soluţie pentru liceul cu program sportiv Petrache Trişcu prin ciuntirea 
patrimoniului unei alte şcoli. Dacă aceasta este soluţia, eu nu cred că este una 
viabilă. Un cămin pentru sportivi şi cantină pentru sportivi poate să fie făcută 
lăsând patrimoniul şcolii respective, iar între cele două unităţi de învăţământ să 
existe un parteneriat, la fel cum este şi acum. Şi în aceste condiţii şi în momentul 
de faţă, liceul cu program sportiv Petrache Trişcu îşi poate caza elevii fără nici o 
problemă la Grupul Şcolar Traian Vuia care este la o distanţă de câteva sute de 
metri. 

          Dl. Primar: 
          Am fost la faţa locului şi cu dl. Director de la trişcu şi cu dl. Director de la 

Maria Tănase. Dl. Director de la Trişcu a spus că dacă i-l dăm să-i mai dăm şi bani 
să îl refacă altfel tot bugetul îl cheltuie pentru internat şi pentru cantină.  Nu poate 
omul să faţă faţă la cheltuieli ca să-i cazeze cât de cât. Atunci am zis să găsim altă 
soluţie pentru Liceul Trişcu. Decât să rămână în paragină. Cei de la maria Tănase 
se descurcă, sunt oameni cu bani, chiar dacă ansamblul nu are bani, dar directorul 
se descurcă. Începe campania şi n-o să facă apel la Consiliul Local ca să repare 
sediul ăla. Dl. Director de la trişcu a spus clar că nu-i trebuie asemenea imobil 
fiindcă îl dă peste cap. 

          Dl. Badea: 
          Dl. Gîdăr aţi sărit în sprijinul inspectoratului, deja dând o părere cum că nu 

sunteţi de acord să daţi celor de la Trişcu o altă variantă.  În schimb aţi dat foarte 
rapid din patrimoniul dvs. , din jurisdicţia dvs. către o altă instituţie fără să aveţi 
ceva de comentat. Este păcat. Dacă totuşi există posibilitatea să se rezolve această 
situaţie, de ce să nu o rezolvăm, cu atât mai mult cu cât s-ar putea ca în cadrul ICM 
2 să existe locaţii ce pot fi folosite de către cei de la Trişcu. Dvs. v-aţi grăbit 
imediat să daţi hârtia pentru ceilalţi, în schimb pentru liceu nu vreţi să daţi. 

          Dl. Gîdăr: 
          Nu aţi înţeles, era vorba de cu totul şi cu totul altceva, nu ne-am grăbit, discuţia 

este de un an, dl. Enceanu se tot roagă şi de dl. Primar, şi de dl. Viceprimar,  şi de 
dvs. şi de noi. Patrimoniul îl schimbaţi dvs. iar avizul pentru schimbarea destinaţiei 
spaţiului de învăţământ îl dă Ministerul educaţiei. Nu s-a pus problema de a prelua 
alte spaţii de la ICM 2. Eu poate că am greşit că am intrat în această discuţie pentru 
că au apărut voci de la alţi directori că pe undeva unul din spaţiile lor să fie preluat 
de către Trişcu. Asta am spus, proprietatea este tot a consiliului local şi să nu 
schimbăm un bun aflat în patrimoniul unei şcoli în administrare şi să-l ducem la o 
altă şcoală. Asta era toată discuţia. Dumnealor pot să-şi desfăşoare orice fel de 
activitate, şi de recreere, şi de cazare şi de alimentaţie, într-o altă unitate de 
învăţământ, cu administrarea directorului acelei unităţi, nu trebuie neapărat să aibă 
dumnealor în administrare un cămin. 

            D-ra Predescu: 
           Votul pe care l-am dat ieri în comisie a fost urmare regimului juridic al acestui 

imobil. Cunosc de la angajaţii acelei şcoli pentru că am avut mai demult 



  

posibilitatea, împrejurarea că imobilul în discuţie a venit în patrimoniul nostru 
urmare unui act de donaţie făcută de către o persoană fizică pentru ca această 
clădire să aibă destinaţia de spaţiu de învăţământ. În cmoisia juridică dl. Mischianu 
mi-a spus că acum pentru noi  actul de proprietate este hotărârea de guvern prin 
care este cuprins în domeniul public acest imobil. Contează şi originea şi 
afectaţiunea în dobândirea dreptului de proprietate, de aceea votul meu a fost 
negativ în comisia juridică. 

          Dl. Ştefârţă: 
          O observaţie cu titlu corectiv legat de ce s-a spus aici. Reorganizarea acestor 

unităţi de învăţământ s-a făcut de acum trei luni de zile, deci nu este mai veche de 
trei luni de zile. Excludem posibilitatea ca cererea celor de la Maria Tănase să fie 
de un an de zile depusă. Este undeva o lipsă de punere la punct. 

          Dl. Primar: 
         Nu este de un an, de vreo trei ani de zile este depusă o cerere pentru sediu al 

ansamblului Maria Tănase.  Nu era vorba de o cerere specială pe un imobil anumit, 
aşa că este poveste mai veche cu sediul Ansamblului Maria Tănase.  

          Dl. Radu Marin Traian : 
          Sunt de acord ca şi colegii noştri de aici că trebuie rezolvate ambele cerinţe. 

Vrem să plecăm de aici cu sentimentul că luna aceasta rezolvăm Ansamblul Maria 
Tănase şi luna viitoare rezolvăm Liceul Petrache Trişcu. 

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

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grupului Şcolar Industrial 
Construcţii de Maşini nr.2, asupra imobilului „cămin elevi”, în suprafaţă 
utilă de 621,07 mp. şi a terenului  în suprafaţă de 1313 mp, situat în 
str.Crişului, nr.9, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.   Se aprobă darea în administrare, către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
, a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, cu condiţia obţinerii 
avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pentru schimbarea destinaţiei din cămin, în spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii Ansamblului Folcloric “Maria Tănase”. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare –primire a bunului prevăzut la art.1din prezenta hotărâre. 

          Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi 174/2001 referitoare la darea în administrarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care 
acestea îşi desfăşoară activitatea şi îşi încetează efectele Protocolul de 
predare-primire nr.28655/2001, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr.2  



  

               Art.5. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Grupul Şcolar Industrial 
Construcţii de Maşini nr.2 şi Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru 
şi 2 abţineri (Lupulescu, Predescu). 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe rela ţia Nord-Sud-Est a Polului 
de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitan ă Craiova”. 

      Dl. Director Mischianu:  
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) „Reabilitarea infrastructurii 

rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea 
fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”, 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 nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 .Se aprobă valoarea totală a investiţiei identificată la art.1 în cuantum de 
83.894.955 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 19.814.117,52 euro, conform 
Devizului general prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă obiectivele de investiţii incluse în proiectul identificat la art.1, 
după cum urmează: 
a) „Reabilitare şi modernizare sistem rutier str.Bariara Vâlcii”, 
b) „Realizare şi modernizare sistem rutier str.Râului (tronson cuprins între 

str.Brestei şi bd.Nicolae Romanescu)”,  
c) „Reabilitare şi modernizare str.Caracal”. 

Art.4. Cota de cofinanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
- 1.329.807,72 lei, echivalentul a 314.070,93 euro, reprezentând contribuţia 

proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 



  

- 1.331,400 lei, echivalentul a 314.446,99 euro, reprezentând contribuţia proprie 
la cheltuielile neeligibile; 

- 16.097.969,28 lei, echivalentul a 3.801.981,36 euro, reprezentând T.V.A., din 
care:    

- 15.778.433,28 lei, echivalentul a 3.726.514,08 euro, reprezentând T.V.A. 
aferente cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la bugetul de stat; 
- 319.536 lei, echivalentul a 75.467,28 euro, reprezentând T.V.A. aferent 
cheltuielilor neeligibile. 

                 (1 euro = 4,2341 lei) 
 Art.5.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 

cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente 
proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale. 

 Art.6. 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. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
investiţiei „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Bariera 
Vâlcii”, componentă a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutier e 
pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea 
fluidiz ării traficului în Zona Metropolitan ă Craiova”. 

     Dl. Director Mischianu:  
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  Documentaţia de Avizare a investiţiei „Reabilitare şi 

modernizare sistem rutier strada Bariera Vâlcii”, componentă a proiectului 
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană 
Craiova”, având următorii indicatori tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei   - 22.371.103 lei, inclusiv TVA 
                                                                (5.283.556  euro) 
  
 2. Valoarea (C+M)             - 20.088.493 lei, inclusiv TVA 
                                                                (4.744.454 euro) 
   (1 euro= 4,2341 lei)  
 3. Durata de execuţie a investiţiei  - 9 luni 

           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

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

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
investiţiei „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Râului 
(tronson cuprins între str.Brestei şi bv.N. Romanescu), componentă a 
proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere p e relaţia Nord-Sud-Est 
a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitan ă Craiova”. 

     Dl. Director Mischianu:  
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  Documentaţia de Avizare a investiţiei „Reabilitare şi 

modernizare sistem rutier strada Râului (tronson cuprins între str.Brestei şi 
bv.N. Romanescu), componentă a proiectului „Reabilitarea infrastructurii 
rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea 
fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”, având următorii 
indicatori tehnico-economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei  - 45.238.255 lei, inclusiv TVA             

(10.684.267  euro) 
  
 2. Valoarea (C+M)             - 40.391.151 lei , inclusiv TVA 
                                                               (9.539.489 euro) 
   (1 euro= 4,2341 lei)  
 3. Durata de execuţie a investiţiei  - 18 luni 

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.102/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Caracal”. 

      Dl. Director Mischianu:  
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  Documentaţia de Avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 

modernizare str.Caracal”, componentă a proiectului „Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, 
în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”, având 
următorii indicatori tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei   - 16.285.596 lei, inclusiv TVA 
                                                                 (3.846.295  euro) 
  
 2. Valoarea (C+M)             - 14.580.499 lei,  inclusiv TVA  
                                                                 (3.443.589  euro) 
   (1 euro= 4,2341 lei ) 
 3. Durata de execuţie a investiţiei  - 5 luni 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

      Dl. Director Mischianu:  
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 modifică denumirea bunului identificat în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, 

c) se anulează poziţia cu privire la bunul identificat 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.193/2010 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă către Schuster Florian şi Schuster Marcela, a unui 
teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, si tuat în 
str. Deva, nr.29. 

      Dl. Director Mischianu:  
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 modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.193/2010, care va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, către Schuster 

Florian şi Schuster Marcela, pe o perioadă de 25 de ani, a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 46,83 
mp., situat în str. Deva, nr.29, în vederea extinderii locuinţei cu regim de 
înălţime P+1 şi construire garaj, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu, Schuster Florian şi 
Schuster Marcela 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 anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.476/2010 referitoare la înfiin ţarea 
Comisiei locale de ordine publică. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 desemnarea dlui. Antonie Solomon – Primar al Municipiului 

Craiova, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de ordine publică. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, de modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.476/2010.  
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 



  

Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.318/2009 referitoare la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal privind reanalizarea urbană prin reconversie 
funcţională, locuinţe colective, funcţiuni complexe, comerţ şi 
complementare, în municipiul Craiova, B-dul Carol I. 

      Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          La comisia de urbanism, după cum am constatat la punctul nr. 10, toată 

procedura de acum înainte este prin intermediul acelei comisii cu dezbatere publică 
şi ulterior cu vot în consiliul Local. În momentul de faţă cele trei proiecte practic 
sunt modificări de PUZ pentru că se zice că se modifică o hartă, iar harta respectivă 
este efectiv un PUZ. Pur şi simplu PUZ-ul respectiv îl modificăm. Există 
posibilitatea să modificăm acest PUZ dar urmând procedura pe care o ştim pe legea 
care există în prezent, prin intermediul comisiei pe care am votat-o astăzi, de aceea 
ne-am dat aviz negativ la ultimele trei puncte care sunt pe ordinea de zi.   

          Dl. Ştefârţă: 
          Curios este următorul lucru. Am înţeles că au invocat faptul că atunci când s-a 

pus pe ordinea de zi, s-a ştiut, nu l-am pus eu pe ordinea de zi. De ce l-au pus? I-
am obligat eu să-l pună pe ordinea de zi?  Le arată unor oameni o Fata Morgana, 
uitaţi cât pe ce să vă rezolvăm, dar nu am putut. Să fie mai atenţi când pun pe 
ordinea de zi.  

          Dl. Primar: 
          Le retrag pe toate trei. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot retragerea. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  

 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.535/2009 referitoare la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal  privind reglementarea construirii în 
condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi înălţimii 
conform Planului Urbanistic General, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălţime P+3, cu destinaţia de birouri, în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului, nr. 2E. 

      A fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.  
 
 



  

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Colegiul 
“ Ştefan Odobleja” şi Liceul Teoretic “Henri Coandă”, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova; 

      Dl. Director Mischianu:  
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 administrare, către Colegiul “Ştefan Odobleja”, a 

următoarelor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, după cum urmează: 
α) terenul în suprafaţă de 61.403 mp. şi clădirile situate în str.Electroputere, 

nr.21; 
β) clădirea ateliere - şcoală, situată în str.Crişului, nr.9; 
χ) clădirea ateliere - şcoală, situată în str.Henri Coandă, 48; 
δ) clădirea  atelier  şcoală – tâmplărie şi clădirea atelier şcoală - construcţii, 

situate în str.Mirceşti, nr.9, 
identificate în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Liceul Teoretic „Henri Coandă” a 
bunurilor clădire corp şcoală şi cămin internat, care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în str.Henri Coandă, nr.48, 
identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele 
de predare –primire a bunurilor prevăzute la art.1şi art.2 din prezenta 
hotărâre. 

          Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi 174/2001 referitoare la darea în administrarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care 
acestea îşi desfăşoară activitatea şi îşi încetează efectele Protocolul de 
predare-primire nr.27240/2001, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Industrial „Electroputere”, 
Protocolul de predare-primire nr.28630/2001, încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini 
nr.2 şi  Protocolul de predare-primire nr.28650/2001, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Liceul de Informatică „Ştefan 
Odobleja”. 

               Art.5. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Colegiul “Ştefan 



  

Odobleja” şi Liceul Teoretic “Henri Coandă” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Nedelescu)  
 

 
32. Proiect de hotărâre privind  modificarea contractului de delegare a 

gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, aprobat 
prin Hot ărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 314/2011 

     Dl. Director Mischianu:  
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 delegare a gestiunii pentru unele 

activităţi ale serviciului de salubrizare, după cum urmează: 
- se modifică anexa nr.14, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
- se modifică art.4 lit.n care va avea următorul conţinut:  

„n) Anexa 14 – tarifele pentru activităţile delegate”. 
Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul 

adiţional de modificare a contractului de delegare a gestiunii pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare. 

Art.3.   Pe data prezentei hotărâri,  se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.399/2010.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi 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 19 voturi pentru 
şi 5 abţineri (Ştefârţă, Predescu, Tudor, Lupulescu, Nedelescu).  
 
 

33. Proiect de hotărâre aprobarea parteneriatului dintre municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craio va şi Uniunea 
Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în vederea susţinerii 
evenimentului cultural „Poezia română azi: Cununa de lauri de la 
Muntele Olimp” 

      Dl. Director Mischianu:  
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 parteneriatul dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Uniunea Scriitorilor din România – Filiala 
Craiova, în vederea susţinerii evenimentului cultural „Poezia română azi: 



  

Cununa de lauri de la Muntele Olimp”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze parteneriatul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie ziar şi 
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Nedelescu)  
 
 

 
                                                                                                               

      
        Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.08.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
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