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 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, dl. Sas este absent motivat, iar dl. Gîdăr întârzie.  
Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, 
şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Fac un anunţ în numele d-lui primar, care din eroare, cunoscând că astăzi va 
trebui să conducă şedinţa dl. Ştefârţă, ca să nu aducă atingere deciziei penale nr. 
635 a secţiei penale a Curţii de Apel Galaţi, nu este prezent în această şedinţă, şi 
transmite Consiliului local rugămintea ca întrebările şi interpelările de la punctul 1, 
să fie transmise scris.  
       Dl. Vasile: 
       Am putea să-l aşteptăm. 
       D-na Secretar: 
     Eu vă transmit ceea ce spune dl. Primar. 
     D-na Gheorghe: 
     D-na Secretar, noi îl aşteptăm pe dl. Primar. 
     D-na Secretar: 
   Eu transmit ceea ce spune şeful executivului, dl. Primar, dvs. hotărâţi aşa cum 
credeţi.      
    Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
local, supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de către prefect cu 
privire la actele de autoritate adoptate în şedinţele din 25.08.2011 şi 20.09.2011, 
adică cele 32 de hotărâri, 29 din şedinţa ordinară fiind legale, una fără control de 
legalitate, 3 hotărâri din şedinţa extraordinară, temeinice şi legale, o singură 
hotărâre pentru care aţi avut control de nelegalitate în şedinţa din august, se 
menţine şi de această dată, cea cu privire la contractul de închiriere cu o societate 
comercială din Piaţa Centrală.  Întrucât şi anterior aţi menţinut prin hotărârea nr. 
315, hotărârea anterior adoptată, vă supun la vot aceeaşi menţinere şi ca atare 
procesele-verbale cu acest control de legalitate. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
     O să-i dau cuvântul d-lui Ştefănescu pentru a prelua conducerea şedinţei. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Avem două propuneri. Suntem întruniţi pentru ora 10, înţeleg că dacă astăzi din 
eroare s-a înţeles că este dl. Ştefârţă, cu siguranţă data viitoare va fi dl. Ştefârţă 



  

preşedinte de şedinţă, deci avem deja o certitudine şi o eroare. Colegii noştri 
înţeleg că doresc ca dl. Primar să fie prezent la şedinţă, aşa cum este normal, dacă 
este o eroare, nici un fel de problemă, înţelegem şi putem să aşteptăm o jumătate 
de oră, o oră după care putem să reluăm şedinţa. Sunt convins că dl. Primar este în 
Craiova şi putem să reluăm şedinţa.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Mai este o variantă: să conduc eu şedinţa aceasta acum, că tot nu a venit. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Regulamentul ar trebui încălcat, ceea ce nu este cazul, nu avem nici un motiv 
să-l încălcăm, toată lumea are bunăvoinţa necesară, nu cred că se opune cineva să-l 
aşteptăm pe dl. Primar. Eu vă propun, indiferent în ce colţ al oraşului ar fi, cred că 
într-o oră poate să ajungă, putem să amânăm şedinţa o oră, după care putem să 
revenim şi să o reluăm. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Nu este încălcat sub nicio formă regulamentul. Dacă îl citim sau îl reciti, 
conducerea se face pe bază de alegere de către consiliul local şi noi am stabilit că 
în ordine alfabetică, prin rotaţie. Cred că este cea mai înţeleaptă soluţie ca dl. 
Ştefârţă să conducă şedinţa, şi saă ieşim din acest mic impas, se corectează şi 
eroarea, şi neînţelegerea şi eu cred că este normal să judecăm aşa, pentru că avem 
responsabilitatea totuşi, faţă de cetăţenii Craiovei şi lucrurile trebuie să decurgă ca 
şi până acum.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cred că este o stare de normalitate ca în măsura în care dl. Primar a fost în 
eroare, să-l sprijinim să treacă peste această situaţie, să amânăm o oră şedinţa, după 
care să revenim cu prezenţa dumnealui aici. Cu siguranţă că i se va comunica acest 
lucru şi suntem suficient de înţelegători să aşteptăm să fie la şedinţa la care trebuia 
să fie prezent, fără să facem vreo observaţie în acest sens, deci pur şi simplu 
acordăm toată bunăvoinţa necesară, înţelegem situaţia şi, cu atât mai mult 
înţelegând-o, şi dorim să îndreptăm această situaţie. Vă rog să supuneţi la vot 
această propunere. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Cred că încă n-a preluat conducerea lucrărilor dl. Preşedinte. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     D-na secretar a comunicat, este prins în procesul verbal. A preluat şedinţa. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Este o dispoziţie a primarului care stabileşte data, locul şi ora. Nu putem noi să 
ne permitem să amânăm. Este o încălcare şi mai gravă a regulamentului prin 
această propunere.  Vă rog, d-na secretar, să supuneţi la vot ca această şedinţă să 
fie condusă de dl. Ştefârţă.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Din procesul-verbal de şedinţă se va deduce că d-na secretar a comunicat deja 
d-lui preşedinte de şedinţă că poate să reia şedinţa cu privire la ordinea de zi dată, 
mod de  desfăşurare şi loc, consiliul local poate să ia decizii în acest sens. De 
aceea, la fiecare şedinţă, votăm dacă suntem de acord cu ordinea de zi. Un prim 



  

aspect. Cred că această propunere este prima făcută de către cei doi colegi, 
Gheorghe şi Vasile. Este o propunere firească adresată preşedintelui de şedinţă 
care a preluat deja conducerea şedinţei, aşa cum i-a comunicat d-na secretar. D-an 
secretar, dacă vreţi să preluaţi şi una şi alta, îmi este indiferent, dar din procesul-
verbal se va vedea că conducerea şedinţei a fost preluată de preşedintele de şedinţă. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Haideţi să depăşim impasul. Şedinţa consiliului local se poate desfăşura cu şi 
fără primar şi atunci preluaţi conducerea lucrărilor şi cu asta basta. Ce a retras 
primarul de pe ordinea de zi este ok şi ne conformăm, este dreptul lui. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă rugăm să supuneţi la vot propunerea colegilor, dacă aţi preluat şedinţa, cu 
privire la amânarea cu o oră a şedinţei până la sosirea d-lui primar, să vedem care 
este şi voinţa consiliului local. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Este încălcarea legii, vă atrag atenţia. Nu votăm o nelegalitate ca o maşinărie de 
vot. D-na secretar, vă rugăm să luaţi atitudine. 
     D-na Secretar: 
     Potrivit ordinei de zi pe care o stabileşte în conformitate cu prevederile Legii 
215/2001 numai dl. Primar, aceasta este stabilită ca loc, ca dată şi ca oră, la ora 10. 
Nu puteţi să supuneţi la vot amânarea întrucât convocarea o face primarul. În 
măsura în care era o şedinţă convocată de o treime dintre consilieri,  dvs. puteaţi 
opta pentru o altă modalitate. Câtă vreme sunteţi convocaţi prin dispoziţia 
primarului, aceasta este executorie ca atare.  
     Dl. Vasile: 
     Eu cred totuşi, că dl. Primar îşi doreşte să fie alături de noi, fiind într-o eroare, 
crezând că preşedinte de şedinţă este dl. Ştefârţă, dânsul îşi doreşte pentru că este 
activ şi mereu este interesat de probleme cetăţeneşti. Eu zic că merită să-l 
aşteptăm, din respect pentru dânsul. 
     D-ra Predescu: 
     Nimeni nu se poate substitui altei persoane.  Am fost convocaţi la ora 10, vă rog 
să citiţi ordinea de zi. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă ne aducem aminte de prima şedinţă de consiliu în care a fost 
validat consiliul local şi viceprimarii şi îmi aduc aminte că au fost patru suspendări 
ale şedinţei de consiliu. A durat trei ore şi jumătate, deşi a avut două puncte pe 
ordinea de zi. În aceeaşi situaţie suntem şi acum, suspendăm şedinţa de consiliu o 
oră, până la sosirea d-lui primar. Nu avem nici o problemă, deja am început şedinţa 
de consiliu, doar că cerem o suspendare de o oră a şedinţei, până soseşte dl. Primar, 
nimic mai mult. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Unde scrie, în care lege şi regulament suspendarea şedinţei din această cauză. 
Atunci a fost o altă discuţie şi a intervenit Instituţia Prefectului pentru că se încălca 
legea şi nimic altceva. 
     Dl. Boboc: 



  

     Se vorbeşte de respectul faţă de dl. Primar, dar respectul faţă de noi care este? 
Să aşteptăm o oră sau două ore? Când s-a convocat şedinţa, s-a luat în calcul acest 
lucru. Nu este singura şedinţă pe care o facem fără primar. Putem să facem şedinţă 
fără primar, şi primarul poate să fie informat sau să vină pe parcursul şedinţei. 
Dacă aveţi dvs. nişte probleme de reglat cu primarul, reglaţi-le dvs., nu ne ţineţi pe 
noi aici, în această situaţie să aşteptăm ore în şir că vine primarul, care, poate, nici 
nu este în localitate. Aceasta este o problemă. A doua problemă: vrem să ştim cine 
l-a informat pe dl. Primar că va conduce şedinţa dl. Ştefârţă şi nu conduceţi dvs., 
pentru că decizia a fost luată în baza acestei informaţii. Haideţi să corectăm, dacă 
cineva a informat greşit, să-şi asume răspunderea că s-a luat o decizie pe această 
linie, iar dacă nu, haideţi să facem şedinţa pentru că n-avem timp de pierdut. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vreau să vă comunic că eu am primit înştiinţarea că voi fi preşedinte de şedinţă 
în ziua de vineri. De vineri până astăzi cred că toată lumea a ştiut cine este 
preşedinte de şedinţă şi se putea şti că nu este dl. Ştefârţă, sunt eu.    
     Dl. Răducănoiu: 
     N-am ştiut dl. Preşedinte. Dvs. aţi intrat în consiliul localde curând şi diferenţa 
la alfabet şi public la televizor, apare după dl. Sas, dl. Ştefârţă, cu ă şi â. Deci este 
de înţeles. 
     Dl. Magla: 
    Că nu daţi doi bani pe lege, înţelegem, dar, cu certitudine, în asemenea situaţii, o 
să mai avem ipoteze din acestea de lucru. Ce vom face, de fiecare dată o să stăm să 
ne târguim, mai aşteptăm o oră, mai aşteptăm două ore, le decalăm, nu le decalăm, 
ce facem, transformăm de acum înainte din 2 în 2 şedinţele de consiliu local în 
circ?  
     D-na Gheorghe: 
     Ca să trecem peste acest incident, să-l sunăm pe dl. Primar. 
     Dl. Tudor: 
     Cred că ar trebui să respectăm regulamentul şi dispoziţia primarului, să 
respectăm ora începerii şedinţei. Cred că este destul de mult, am dezbătut aici pe o 
temă care, sincer să fiu, nu cred că interesează pe vreun cetăţean al municipiului 
Craiova, cred că era o chestiune de onoare între noi, colegii, să cădem de comun 
acord şi să începem şedinţa la ora 10, respectând dispoziţia primarului. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Veţi avea surpriza, dl. Preşedinte, pentru că această propunere forţată este 
împotriva regulamentului, să faceţi şedinţa singuri la sediul PDL.     
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Şi dvs. d-ra Predescu şi dl. Răducănoiu, aţi fost preşedinţi de şedinţă şi cred că 
beneficiaţi de buna credinţă sau de bunul respect al preşedintelui de şedinţă. Sunt 
convins că nici unuia nu i s-a dat cuvântul, nu l-am auzit pe preşedinte să spună că 
dă cuvântul cuiva, dar asta este cu totul altceva. Rugămintea mea este foarte 
simplă, dorinţa noastră, cred că a tuturor craiovenilor, este să-l avem pe primar 
alături. Nu înţeleg de ce nu-i dăm un răgaz să fie prezent la această şedinţă. Dacă 
vreţi să faceţi observaţii politice, vă rog să le faceţi în continuare. Din punctul meu 



  

de vedere, nu are legătură cu nimic ce s-a spus până aici, am constatat că Instituţia 
Prefectului poate să solicite suspendarea şedinţei, dar noi, consilierii, nu putem să 
solicităm suspendarea şedinţei, deşi şedinţa se suspendă numai cu votul nostru, nu 
la cererea cuiva şi se aprobă de undeva din ceruri. Dl. Preşedinte,  vă rog frumos, 
supuneţi la vot, după care vom lua act de votul fiecăruia în parte.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Vă reamintesc, primarul nu este obligat să participe la şedinţa consiliului local. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cred că aveţi o problemă. Dl. Primar are o mică dificultate legată de o hotărâre 
judecătorească. Este o situaţie specifică că se întâmplă acest moment. Cred că ar 
trebui să-i îngăduiţi să treacă peste acest moment, să fie prezent la şedinţa de 
consiliu local, pentru că, cu siguranţă va avea să ne spună multe lucruri. Dacă se 
află într-o eroare, noi cred că ar trebui să-i îngăduim acest lucru şi să-i dăm 
posibilitatea să fie prezent. Nu înţeleg de ce nu se vrea acest lucru. Eu, personal, îi 
solicit d-lui preşedinte de şedinţă să supună la vot acest lucru şi pur şi simplu, să-i 
îngăduim d-lui primar să fie prezent la această şedinţă de consiliu, pentru că, într-
adevăr, cineva din aparatul de specialitate i-a comunicat în mod greşit că este 
preşedinte de şedinţă dl. Ştefârţă. Haideţi să avem această îngăduinţă. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Nu mi-aţi dat cuvântul, recunosc, aşa cum nu i l-aţi dat nici d-lui viceprimar, şi, 
ca atare, mergem pe aceeaşi linie. Dacă primarul nu vine astăzi, că nu este în 
localitate, ce facem? Este o aberaţie ce supuneţi la vot.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot propunerea de a se suspenda o oră şedinţa, până la informarea d-
lui primar, în legătură cu starea de aici. Cine este pentru?  Votat cu 13 voturi 
pentru, 9 voturi împotrivă (PSD) şi 3 abţineri (PNL).    
 
 
     D-na Secretar: 
     Vă rog să luaţi loc pentru a face prezenţa. Este ora 11. Sunt 16 consilieri 
prezenţi în sală, 1 absent motivat (dl. Sas) şi 10 consilieri absenţi prin părăsirea 
sălii (retragerea de la lucrările şedinţei) (d-ra Predescu, dl. Radu Marin Traian, dl. 
Tudor, dl. Magla, dl. Lupulescu, dl.  Boboc, dl. Nedelescu, dl. Pîrvuleasa, dl. 
Mincu, dl. Ştefârţă).                     
   Sunt întrunite condiţiile legale pentru a începe desfăşurarea lucrărilor acestei 
şedinţe a consiliului local. Dl. Primar nu a putut fi contactat până la această oră 
pentru a participa la şedinţa consiliului local.                    
    Dl. Preşedinte: 
    Şedinţa va fi reluată. În primul rând aş avea rugămintea să ne respectăm unii pe 
alţii în sensul de a vorbi numai când avem cuvântul. Vă atrag atenţia că voi fi 
foarte autoritar în situaţia în care se va vorbi peste cuvântul meu. Sunt preşedinte 
de şedinţă şi, ca atare, vă rog să mă respectaţi şi să fiţi siguri că vă voi respecta şi 
eu. 
     Dl. Răducănoiu: 



  

     Cer cuvântul. Sunt prezent la această şedinţă în calitate de lider de grup, 
consilier PSD, împreună cu colegul Pavel Badea, liderul grupului consilierilor 
PNL. Sunt mandatat din partea ambelor grupuri, respectiv USL,  să vă transmit un 
mesaj. Noi suntem prezenţi din respect pentru Instituţia Consiliului Local în care 
ne desfăşurăm activitatea de aproape trei ani de zile. Vă informez cu respect, dar 
mai ales, cetăţenii municipiului Craiova, care ne-au ales, că nu vom participa la 
această şedinţă, şi noi doi ne vom retrage, pentru că am constatat că prin modul de 
lucru de astăzi nu se face altceva decât politică de partid, politica forţei, fără să se 
ţină cont de opiniile pertinente, responsabile şi în conformitate cu regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului local. Vă asigur că noi, şi sunt convins, 
Doamne ajută, aşa să fie, ca pe ultima perioadă de mandat şi consilierii din grupul 
majoritar să slujească, cum am făcut-o, de altfel, până acum, interesele cetăţenilor 
municipiului Craiova, disputele de partid interne să şi le rezolve fiecare la gruparea 
politică a Domniei sale, şi aici să nu mai facem, măcar pe ultima sută de metri, 
politică. Vă mulţumim şi vă rugăm să ne scuzaţi, ne retragem, nu putem să asistăm 
la un simulacru de şedinţă. 
 
     Dl. Răducănoiu şi dl. Badea au părăsit sala, numărul consilierilor prezenţi la 
şedinţă fiind de 14. 
 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Mulţumesc colegilor de la USL, aţi auzit, singurul cuvânt, “despre politică”, din 
cadrul consiliului local. Acesta este singurul cuvânt care s-a rostit tot timpul în 
cadrul consiliului local, “despre politică”.  Eu unul, am militat pentru prezenţa d-
lui primar în sală pentru că este primarul din inimile noastre, ale tuturor 
consilierilor, constat că din păcate, colegii de la USL nu înţeleg acelaşi lucru, ni l-
am dorit în mijlocul nostru, ni-l dorim în continuare în mijlocul nostru. Timp de un 
an şi jumătate, colegii care au rămas în sală au continuat cea mai mare parte din 
proiectele care s-au putut continua, pe care primarul le-a iniţiat, asta în condiţiile în 
care am avut resurse suficiente, iar în momentul de faţă le transmit tuturor 
craiovenilor că suntem aici, în consiliul local, să lucrăm alături de primar. Acesta a 
fost mesajul, acesta este mesajul, dl. Primar a spus că a desfiinţat cuvântul “eu” şi 
alăsat cuvântul “noi”. În acest sens, la şedinţa trecută a comunicat că-mi va 
încredinţa Direcţia de Programe şi Proiecte, unde a constatat că sunt întârzieri şi la 
această şedinţă veţi vedea că se şi pierd bani. Din păcate, până la această dată, 
informez pe colegii consilieri locali şi pe toţi craiovenii că această direcţie de 
programe şi proiecte nu mi-a fost încredinţată. Constat că în media dl. Primar 
comunică faptul că avem două luni întârziere la pasaj, eu astăzi vroiam să-i spun că 
sunt alături de dumnealui şi că-mi asum întreaga responsabilitate pentru finalizarea 
la termen a pasajului şi îi solicitam din nou să mi-l încredinţeze ca şi lucrare, ca, în 
măsura în care nu se termină acest pasaj, să-mi asum întreaga responsabilitate şi să 
nu arunc pe constructori, să nu arunc pe altcineva, să nu arunc pe faptul că nu sunt 
bani. Am spus că mi-am asumat această responsabilitate de la început. Eu consider 
că nu este cazul să avem momente de îndoială. Avem o echipă aici care îl aşteaptă 



  

pe dl. Primar să vină la fiecare şedinţă de consiliu. Vă destăinui un lucru pe care nu 
l-am spus până acum. Şi la şedinţa anterioară dl. Primar ştia că este preşedinte de 
şedinţă dl. Ştefârţă. Am avut o discuţie cu dumnealui şi am reuşit să-l conving că 
dl. Ştefârţă este al treilea la rând la litera S. Primul este Sas, care a şi fost 
preşedinte de şedinţă, pentru că după s, prima literă la alfabet este a.  Cred că nu l-a 
informat nimeni în mod greşit, nu-şi permitea să facă acest lucru, ca şi data trecută, 
în sensul că o să fie preşedinte de şedinţă dl. Ştefârţă. Eu cred că în momentul de 
faţă putem vorbi de o echipă. Noi am rămas aici, vom rămâne, ne vom asuma 
responsabilitatea conducerii acestui oraş, în următoarele luni nu vom vorbi de 
partide, nu am făcut nicio declaraţie politică, tot timpul s-a vorbit doar de USL, se 
poate vorbi în continuare, noi vorbim de  proiecte. După cum aţi constatat în aceste 
două minute, nu am vorbit decât de pasajul suprateran şi de proiectele care 
urmează: pasajul subteran, parcarea subterană, centrul istoric, cele şase străzi din 
cartiere importante ale Craiovei, Craioviţa, Brazdă, George Enescu, Bariera Vâlcii, 
Brestei, acestea sunt proiectele pe care să le împingem înainte. Nu trebuie să fim 
supăraţi, nu trebuie să dăm drumul şi să ne exprimăm la diverse poziţii politice. Nu 
am avut în trei ani şi jumătate nicio poziţie politică, nu avem nici acum în consiliul 
local. Suntem alături de primarul din inimile noastre, suntem alături de toţi 
craiovenii, rămânem aici.  N-o să plecăm niciun moment şi nu o să aprobăm decât 
proiecte care sunt în interesul craiovenilor.                      
      Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 15677/23.09.2011, 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 29.09.2011, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe şi 
interne, pe anul 2011. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului “Zilelor Municipiului 
Craiova”, ediţia a - XV - a, care se vor desfăşura în perioada 25-30 
octombrie 2011. 



  

8. 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 octombrie 2011. 

9. 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 august 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului pierderilor de energie 
termică în instalaţiile de producere şi distribuţie din municipiul Craiova. 

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

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

13. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane vârstnice”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Bussines Center Sud Craiova”. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare 
strada Constantin Brâncuşi”. 



  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare  
strada Brazda lui Novac”. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare 
strada Fulger”. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.42/2011 referitoare la aprobarea ordonatorilor 
terţiari de credite ai bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3+M, în 
municipiul Craiova, str. Parcul Câmpul Libertăţii 1848, nr.17 A. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, cu destinaţia de 
birouri şi locuinţe collective, în municipiul Craiova, B-dul. Nicolae 
Titulescu, nr.62 A. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unor locuinţe, cu regim mic de înălţime P+1-2, în municipiul 
Craiova, str. Pescăruşului, nr.40 C. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
str. Maria Tănase. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică în 
zona str. Matei Basarab, str. Felix Aderca şi str. Sf.Dumitru. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţii de construire în zona str.Sărarilor, 
str.Mirceşti, str.Henri Coandă şi Calea Bucureşti. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic Zonal ZC6, aprobat pentru zona str.Calea Bucureşti. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
zona str. Dr.Victor Gomoiu şi str. Dr.Ion Cantacuzino. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire extindere, în condiţiile indicatorilor 
existenţi în documentaţiile aprobate pentru zona aferentă str. Arieş. 



  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
str. Toporaşi. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane, funcţionale şi structura volumetrică în 
str.Caracal. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind trama stradală şi aliniamente construcţii în zona 
str.Brestei. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizarea tramei stradale în condiţiile proprietăţilor apărute după 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal BV2, în zona Aleea Drumul 
Corneşului. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei zonei şi 
reanalizarea tramei stradale conform Planului Urbanistic Zonal B.N.3, în 
zona str. Brazda lui Novac, str. Amaradia. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic General aprobat în zona str.Bătrânilor. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic Zonal Romanescu – Bucura aprobat, în zona Aleea 1 Potelu. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în zona str.Lăcrămioarei. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
zona Tarlalei 7, Parcela 12/3. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
zona Tarlalei 29, Parcela 4. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, 
în zona str. Tudor Vladimirescu. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii, în zona str. Ion Tuculescu. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic General aprobat, în zona str. Matei Millo. 



  

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudierea reglementărilor de construire, conform Planului Urbanistic 
General, aprobat în condiţiile proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei 
stradale, în zona str. Narciselor. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în zona str. 
Cornului. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 
stradale, conform Planului Urbanistic General, în zona str. Bibescu. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.117/2007 referitor la „ Schimbarea de 
destinaţie a 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”. 

54. 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. 

55. 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, în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului, nr. 2E. 

 
    Supunem la vot ordinea de zi, care a suferit nişte modificări. Au fost retrase 
de pe ordinea de zi punctele: 10,  29,  31, 36, 38, 40,  42, 45, 46, 51, 53, 54, 55. 
Cine este pentru ordinea de zi, cu modificările propuse? Votat cu unanimitate 
de voturi.   

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

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe şi 
interne, pe anul 2011. 



  

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului “Zilelor Municipiului 
Craiova”, ediţia a - XV - a, care se vor desfăşura în perioada 25-30 
octombrie 2011. 

8. 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 octombrie 2011. 

9. 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 august 2011. 

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

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

12. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane vârstnice”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Bussines Center Sud Craiova”. 



  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare 
strada Constantin Brâncuşi”. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare  
strada Brazda lui Novac”. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare 
strada Fulger”. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.42/2011 referitoare la aprobarea ordonatorilor 
terţiari de credite ai bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3+M, în 
municipiul Craiova, str. Parcul Câmpul Libertăţii 1848, nr.17 A. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unor locuinţe, cu regim mic de înălţime P+1-2, în municipiul 
Craiova, str. Pescăruşului, nr.40 C. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică în 
zona str. Matei Basarab, str. Felix Aderca şi str. Sf.Dumitru. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţii de construire în zona str.Sărarilor, 
str.Mirceşti, str.Henri Coandă şi Calea Bucureşti. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic Zonal ZC6, aprobat pentru zona str.Calea Bucureşti. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
zona str. Dr.Victor Gomoiu şi str. Dr.Ion Cantacuzino. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
str. Toporaşi. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind trama stradală şi aliniamente construcţii în zona 
str.Brestei. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei zonei şi 



  

reanalizarea tramei stradale conform Planului Urbanistic Zonal B.N.3, în 
zona str. Brazda lui Novac, str. Amaradia. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic Zonal Romanescu – Bucura aprobat, în zona Aleea 1 Potelu. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în zona str.Lăcrămioarei. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, 
în zona str. Tudor Vladimirescu. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii, în zona str. Ion Tuculescu. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic General aprobat, în zona str. Matei Millo. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudierea reglementărilor de construire, conform Planului Urbanistic 
General, aprobat în condiţiile proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei 
stradale, în zona str. Narciselor. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 
stradale, conform Planului Urbanistic General, în zona str. Bibescu. 

 
                                                                                                                 
 

 
1. Întreb ări şi interpelări. 

     D-na Secretar: 
     Reiterez ceea ce a spus dl. Primar, dacă nu este în sală, se pot adresa scris şi 
dânsul va comunica. 
      Dl. Cherciu: 
     La acest punct eu cer cuvântul şi aş dori să se consemneze. Deci nu am ceva să-
i transmit dlui primar, dar aş dori să iau cuvântul. Nu-mi propusesem să iau 
cuvântul la şedinţa de astăzi la punctul nr. 1, sînă bănuiesc că şi răbdarea mea şi 
răbdarea dvs. are o limită. De o bună perioadă de timp asistăm în şedinţele de 
consiliu la nişte puneri la punct ale consilierilor din grupul PDL de către consilieri 
reprezentanţi ai USL. Spun că răbdarea mea are o limită pentru că dânşii dau 
dovadă de o ipocrizie fără margini, spun să nu facem circ însă dânşii fac circ, ne 
invită să lucrăm în interesul cetăţenilor, şi dânşii înţeleg să lucreze în interesul 
cetăţenilor părăsind sala. Ne acuză că facem politică, făcând dânşii cea mai crasă şi 



  

cea mai cruntă politică. Bănuiesc că nu realizează totuşi anomalia poziţiei dânşilor, 
în care, teoretic, cel puţin, sunt în opoziţie faţă de dl. Primar, ori ar fi în interesul 
opoziţiei ca ei să-şi adreseze interpelările, neliniştile, în faţa d-lui primar, ori văd 
că sunt, din contră, cei care  invită să ţinem şedinţe fără prezenţa dânşilor, deci una 
peste alta, deşi este oarecum inelegant să mă adresez unora care nu sunt prezenţi, 
am, însă, convingerea, că se vor repezi deseară la programele de ştiri, vor citi în 
presă efectul magnific pe care şi-l închipuie că-l vor obţine în urma părăsirii sălii, 
deci într-un fel sau altul, vor lua sper, notă, de poziţia mea şi de aici înainte îi rog 
în mod special să-şi lase ipocrizia la sediul de partid şi să vină alături de noi, să 
lucreze într-adevăr în interesul cetăţenilor pe care îi clamează de atâta vreme.  
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Fac două observaţii de natură tehnică. Prima se referă la faptul că într-un mod 
greu de înţeles pentru mine, totuşi, în ultima perioadă, se acumulează greşeli 
succesive şi cu efecte, după cum se poate observa chiar acum, în buna desfăşurare 
a activităţii consiliului, probleme care apar din zona executivului.  De exemplu, 
faptul că astăzi s-a încurcat ordinea consilierilor, nu este un accident. Vreau să 
atrag atenţia, vă rog frumos să verificaţi, că nici Mărgărit Dorin, nici Marinescu 
Nicolae nu au fost programaţi să susţină şedinţa. Întrucât nu sunt aşa de pasionat să 
fiu în capul mesei, n-am reacţionat la timpul potrivit, am zis că este o greşeală. Dar 
iată că sunt mai multe greşeli într-un timp atât de scurt şi începe să fie îngrijorător. 
    În al doilea rând, vreau să spun că mi se pare absolut inacceptabil ca un sfert 
dintre punctele introduse pe ordinea de zi, să fie retrase în şedinţa de consiliu. 
Adică, eu nu mai înţeleg, cum lucrează executivul de-şi permite să treacă prin 
consiliu 50 de puncte şi să ne trezim aici că retragem 13. Păi retragem unul, două, 
trei, dar nu treisprezece puncte cum este acum. Şi atunci te întrebi dacă ceva din 
toată această poveste este întâmplător. Nu cumva această neglijenţă, 
superficialitate, sau, poate, rea credinţă, ne împinge să plecăm şi să lăsăm pe unii 
aici, fraierii oraşului, care or fi ei, şi să poarte dânşii răspunderea pentru că în 
timpul ăsta noi dintr-o greşeală şi dintr-o dorinţă de a face altceva decât 
administraţie, găsim pretexte. Eu aş ruga executivul, care s-a dovedit de-a lungul 
anilor, competent, să redevină la starea de competenţă, să nu ne pună în situaţiile 
acestea absolut penibile în care să trebuiască să suspendăm şedinţa că nu a fost 
anunţat bine primarul, să trebuiască să retragem 13 puncte din 55 de pe ordinea de 
zi, lucruri care nu sunt serioase şi nu ne onorează. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vreau să vă mai spun încă o dată  că eu am fost anunţat că sunt preşedinte de 
şedinţă încă din ziua de vineri, mâine este o săptămână. Nu ştiu de ce s-a făcut 
această confuzie, este regretabilă, nici mie nu mi-a picat bine, şi vreau să vă mai 
spun că aş fi vrut să fie lângă noi dl. Primar. L-am sunat şi personal şi împreună cu 
ceilalţi colegi ai mei. Mi s-a spus că nu este în localitate, că este la Leamna. Asta 
este situaţia şi ca atare, continuăm şedinţa.            
      
 



  

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

     Dl. Ţui: 
     Eu votez pentru reabilitarea şi modernizarea str. Fulger dar legea fiscală nu ne 
permite să facem prevederi cu jumătăţi de măsură. Trebuie prevăzută întreaga 
sumă pentru repararea str. Fulger, nu 2.059 lei. De asemenea, dacă nu facem acest 
lucru, strada va rămâne  jumătate făcută şi practic, creat un şantier, cetăţenii de 
acolo rămânând foarte dezamăgiţi, motiv pentru care, dl. Preşedinte, vă rog să 
propuneţi modificarea acestui proiect pentru a fi prevăzută întreaga sumă, 
respectiv, aşa cum scrie la  punctul 25, 4.569,16 lei. Asta este propunerea mea la 
punctul 2.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Legislaţia fiscală s-a înnăsprit foarte tare după august anul trecut. Eu v-aş 
propune şi câteva soluţii pentru că este foarte uşor să spui să punem nişte bani, 
important este de unde îi luăm. Având în vedere că la imagine anul trecut am 
sacrificat tot bugetul pe care ni l-a propus dl. Primar, şi anume 1,5 milioane de 
euro, vă propun ca în buna desfăşurare a lucrurilor şi în buna tradiţie a anului 
trecut, să votăm aceeaşi stare tehnică, juridică, economică, în sensul că cei 600 mii 
lei care au rămas la imagine, să-i punem pe această stradă, şi în felul acesta să 
acoperim o parte din diferenţa de sumă care există, iar restul de bani să-i luăm din 
acelaşi cont, de la ceea ce înseamnă bunuri şi servicii pe străzi, pentru că, într-
adevăr, suma trebuie să fie completă,regula este ca în măsura în care în anul în curs 
nu ai achitat integral lucrarea efectuată, nu ai achitat facturile, intri în buget cu o 
datorie pe care o prevezi separat.  Astfel încât, dacă am făcut un efort financiar 
anul acesta şi nu am intrat cu nici o datorie, cred că trebuie să ne comportăm la fel 
şi să facem aceleaşi reguli să meargă înainte. În felul acesta protejăm şi ceea ce 
înseamnă investiţiile pe fondurile europene şi nu vom ajunge în situaţia să nu avem 
bani pentru pasaje sau pentru parcare, sau pentru centrul istoric sau pentru străzi şi, 
de ce nu?, întărim şi disciplina fiscală în  cadrul instituţiei. Propunerea mea este ca 
cei 600 mii lei care au rămas la imagine să îi trecem pe acest cont pentru str. Fulger 
pentru a fi siguri că această stradă se termină,  iar diferenţa până la 4,5 milioane cât 
este prevăzută în acea documentaţie de la punctul 25, să fie luată din acelaşi cont 
de unde au fost luaţi şi cei 2.059  lei. Acestea sunt cele două propuneri, rugămintea 
mea este să le supunem la vot şi în felul acesta să avem siguranţa şi să le 
transmitem celor de pe str. Fulger, că acea stradă va fi efectuată integral şi cei care 
vor realiza construcţia îşi vor primi banii integral.   
     D-na Secretar: 
     Înainte de a supune la vot cineva din executiv să ne spună de la care capitol se 
redistribuie că nu înţeleg. Altfel aveţi aceleaşi anexe, iar eu nu pot să adopt 
hotărârea.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Valoarea totală este 4.568 mii lei. Contul este 20303710102, iar suma alocată, 
deci nu 4.568 mii lei, este de 2.059 mii lei. Suma aceasta a fost luată, aşa cum cred 
că a înţeles dl. Director, de la bunuri şi servicii de pe reparaţii străzi, acolo avem o 



  

economie de 1 milion euro, pentru că licitaţia pe care am făcut-o în primăvară a 
dus la o economie de 1 milion euro faţă de cât ne propusesem să cheltuim şi de 
acolo au fost luaţi banii, iar eu spun în momentul de faţă ca suma de 4.000 mii lei 
s-o luăm din acest cont, să nu luăm doar 2.059 lei, iar diferenţa de 600 mii lei s-o 
luăm de la imagine.  
     Dl. Director Pascu: 
     De la capitolul transporturi, 84.02, de la străzi. De acolo, în loc să se diminueze 
cu 2.159, se va diminua cu diferenţa până la 4.000 mii lei. Restul de la imagine. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot mai întâi propunerea iniţială. Cine este pentru?  Cine este 
împotrivă? Votat cu 14 voturi împotrivă. 
       Supun la vot propunerea cu amendamentele d-lui viceprimar Dincă. 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.1-8 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 cu amendamentele propuse, 
fiind votat  cu unanimitate de voturi.  
 
 

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

     Dl. Cherciu: 
     La cest punct având în vedere că o relaţie între bugetul autorităţii locale şi 
bugetul consolidat, propunerea este să îl votăm cu modificarea corespunzătoare  
celei efectuate la punctul anterior. Să aducem modificarea prevăzută la punctul 2 în 
nivelul bugetului consolidat.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aceeaşi propunere. Mai întâi să supuneţi la vot proiectul executivului, aşa cum 
este, apoi să propuneţi şi ce a spus dl. Cherciu, având în vedere că la punctul 
anterior s-au făcut modificări şi în bugetul consolidat să se facă aceste modificări. 
Este evident, pentru că altfel lucrurile rămân încurcate. 
     Dl. Preşedinte: 
      Supunem la vot mai întâi propunerea iniţială. Cine este pentru?  Cine este 
împotrivă? Votat cu 14 voturi împotrivă. 
       Supun la vot propunerea cu amendamentele propuse. Cine este pentru?       
Art.1.   Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, 

pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



  

Art.2 . Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2011. 

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

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

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 

aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Craiova, pe anul 2011, prevăzute în anexele nr.1 - 5 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.40/2011. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe şi 
interne, pe anul 2011. 

     Dl. Cherciu: 
     De la bun început vreau să precizez că voi vota cu două mâini acest proiect de 
hotărâre pentru că prin conţinutul său se demonstrează că ori de câte ori există 
voinţă şi efort, se obţin şi rezultate. Este un caz fericit în care suntem obligaţi să 
alocăm sume suplimentare unei investiţii în curs, este vorba de centrul 
multifuncţional din zona Romaneşti, un proiect pe care l-am aprobat încă de anul 
trecut, se derulează în bună parte prin cofinanţare de fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană şi datorită faptului că în prima jumătate a acestui an lucrurile 
s-au derulat foarte bine, iată că  se poate să fim în postura în care suntem obligaţi 
să alocăm sume suplimentare, şi nu orice sumă, practic capitolul respectiv, de la 
suma de 9 milioane primeşte suplimentar 7 milioane, deci aproape se dublează. 
Vreau să evidenţiez acest lucru pentru că deşi eu nu am luat cuvântul la punctul 2 



  

unde s-a discutat în principal despre situaţia str. Fulger, trebuie să recunoaştem şi 
să ne asumăm în numele executivului eşecul că s-a făcut o rectificare negativă cu o 
sumă de peste 100 milioane lei, motivul, de ce să ne ascundem după deget, este 
faptul că nu s-a reuşit derularea în ritm susţinut în a doua jumătate a anului a altor 
proiecte pe care noi le avusesem în vedere la stabilirea bugetului. Este o bună 
situaţie în care putem pune în balanţă situaţia unui contract în derulare început  
anul trecut la care suntem obligaţi să suplimentăm şi alte contracte care ar fi trebuit 
să se deruleze într-un ritm susţinut în partea a doua a acestui an, dar la care suntem 
obligaţi, cum  spuneam, în loc să aducem saci de bani, să predăm înapoi aceşti saci 
pentru că din varii motive nu s-a reuşit cheltuirea lor.  
     Pe de altă parte, vreau să profit de ocazie, să-mi exprim oarecum îngrijorarea 
legată de felul în care urmează se se deruleze un proiect important al Craiovei şi 
aici mă refer la pasajul suprateran, pentru că asist şi asta sigur vi s-a întâmplat şi 
dvs. , de ceva vreme se poartă o campanie susţinută împotriva acestui proiect, 
există tot felul de Kasandre care prevestesc că s-a întârziat, că nu va fi gata la timp, 
se consumă timp şi energie pentru ce, pentru  nimic în opinia mea sau, eventual, se 
doreşte să ajungem în aceeaşi situaţie ca şi ritmul la aceste lucrări care au început 
foarte bine, să încetinească iar craiovenii să mai suporte calvarul închiderii 
centrului încă nu ştiu câte luni pentru că cineva vrea să demonstreze că ceva nu 
poate merge bine în lipsa lui. Există credinţa că ceea ce s-a făcut pentru acest 
proiect, mă refer la pasajul suprateran, s-a făcut bine de la bun început şi, în ciuda 
piedicilor şi dorinţei de eşec, să se termine la timp şi sunt convins că unul din 
factorii care  ne-ar da această garanţie este ca, dl. Primar, absent astăzi, să nu-şi 
uite angajamentul pe care l-a făcut public în şedinţa următoare şi anume să delege 
atribuţiile legate de urmărirea derulării acestor contracte către dl. Viceprimar. 
     Dl. Marinescu Dorel: 
     Aş dori să fac şi eu o remarcă vis a vis de modul în care ne sunt prezentate 
rapoartele de specialitate. Mă întreb dacă cei care le întocmesc sunt vorbitori de 
limba română. Observ la un moment dat, sunt texte luate cu copy şi paste, dintr-o 
parte şi puse înaltă parte nemodificate, neverificate, jumătate din text este cu 
diacritice, jumătate fără. V-aş ruga mult de tot să se facă puţin mai atent.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Nu am insistat la punctul 2 cu privire la ceea ce a spus dl. Cherciu, pentru că în 
aceeaşi idee vroiam să prezint şi partea bună a lucrurilor, şi partea rea a lucrurilor, 
este obligaţia noastră faţă de craioveni. Avem două proiecte care sunt în derulare 
de mai bine de opt luni de zile, şi la care trebuie să venim să aducem bani pentru că 
acolo se lucrează foarte bine. Practic aveam prevăzuţi doar 9,587 mii lei  iar prin 
acest proiect suplimentăm până la 16 milioane la centrul multifuncţional. La 
pasajul suprateran, banii sunt absorbiţi foarte bine, dar la celelalte proiecte pentru 
care deja sunt semnate contracte şi s-a anunţat că s-a venit cu sacul de bani, avem o 
problemă. Astăzi am votat să reducem sacul de bani pentru că nu îi cheltuim de 
două luni de zile. Eu am sesizat această problemă de acum o lună de zile. Am şi 
enunţat. Vă spun că luna următoare vom veni din nou să mai tăiem din acest sac de 
bani. Suntem în situaţia în care să constatăm acest lucru şi să oferim soluţii. Avem 



  

două proiecte în care nu numai că absorbim banii, dar absorbim mai mult decât am 
prevăzut, ceea ce este ideal. Avem alte trei proiecte în care nu numai că nu 
absorbim banii, dar trebuie să facem o rectificare negativă în sensul ca acei bani să-
i amânăm la plată şi să amânăm investiţia. Ne vom confrunta şi în lunile următoare 
cu aceeaşi situaţie. În fiecare şedinţă o să atragem atenţia asupra acestui lucru.  
Vreau să precizez un lucru. La următoarea şedinţă de consiliu vom fi puşi în 
situaţia să mai facem o rectificare negativă şi cu privire la veniturile noastre, din 
bugetul local, nu cele venite pe fonduri europene, care va fi una dramatică de 
aproape 11 milioane lei. Vor fi din nou tăieri, de data aceasta în poziţia comodă de 
a nu decide eu unde să tăiem. Va fi primarul cel care va tăia. Cu siguranţă că 
trebuie să-l ajutăm şi să fim uniţi, să ia cea mai bună decizie pentru că situaţia 
foarte grea de anul trecut, practic, în timestrul trei, o parte din aceasta, la o scară 
mult mai mică, se  repetă. Trebuie să avem maturitatea să nu facem cheltuieli doar 
de dragul imaginii, ci să facem cheltuieli pentru a realiza aceste proiecte.  Eu am 
văzut poziţia de zilele trecute a d-lui primar, în care a spus că pasajul are două luni 
întârziere. Repet,  îmi asum întreaga responsabilitate şi vreau să arăt craiovenilor 
că pe 28 mai anul viitor este gata. Nu mă voi plânge nici de constructor, nici de 
vremea de afară, nici de bani. Craiovenii nu merită să trăiască şi să circule practic, 
în condiţiile în care se circulă acum în Craiova. Şi peste data de 28 mai lucrurile nu 
vor sta atât de simplu, pentru că, pe lângă acest pasaj, indiferent cu câtă întârziere 
va dori dl. Primar să înceapă celelalte proiecte, vor începe. Pasajul subteran va fi 
din nou o modalitate de blocare a traficului, care, dacă se va suprapune mult timp 
peste pasajul suprateran, va fi o mare problemă pentru circulaţia din Craiova. Cele 
şase străzi şi bulevarde importante: Olteniei, Tineretului, Amaradia, Brestei, 
Pelendava, Toameni, vor începe şi ele în perioada următoare. Va fi un calvar 
pentru noi toţi, dacă nu punem umărul în comun şi împreună. Nu am plecat de aici, 
suntem conştienţi de absolut toate problemele care sunt, nu dăm declaraţii politice, 
facem exact ce trebuie pentru a nu pune în dificultate această instituţie. Ea este de 
aproape un an şi jumătate în dificultate, iar noi punem umărul să nu se vadă acest 
lucru. Sunt convins că poziţii ale colegilor noştri de la celelalte partide, de genul 
acesta, vor mai fi, dar le transmitem că nu vom intra în nici un joc politic şi vom 
discuta punct cu punct, vom lua cea mai corectă decizie pentru Craiova, şi, cu 
siguranţă, craiovenii vor aprecia acest lucru. Mulţumesc şi vă rog încă o dată să vă 
gândiţi la acest aspect.  O rectificare negativă eorm de mare de 11 milioane de lei, 
în condiţiile în care avem exemplu în această şedinţă că se pot face rectificări 
pozitive în sensul că putem aduce bani mai mulţi de la Uniunea Europeană numai 
dacă muncim. Fără poveşti, fără lacrimi, fără zâmbete, numai muncind. Cei care 
sunt aici trebuie să muncească pentru craioveni. Asta este obligaţia noastră. 
Declaraţiile politice, mult mai târziu.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?                  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe şi interne, 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.29/2011. 

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

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale 

Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 8.213,00 mii lei, conform anexei 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2011. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului “ Zilelor 
Municipiului Craiova” , ediţia a - XV - a, care se vor desfăşura în 
perioada 25-30 octombrie 2011. 

     Dl. Albăstroiu: 
     Referitor la acest proiect, vin şi eu cu o completare pentru activitatea artistică de 
folclor, unde am văzut că s-a încredinţat această latură Ansamblului maria Tănase. 
L-aş ruga pe dl. Director Enceanu, l-am mai rugat tot în consiliul de administraţie 
de unde fac parte, dar văd că nu s-a vrut. Îl mai rog încă o dată public ca la acest 
proiect la care sărbătorim toţi, este vorba de “Zilele Municipiului Craiova”, să 
invite şi solişti vocali din zonă, chiar sunt craioveni, solişti foarte buni, consacraţi, 
cu care am discutat cu câţiva dintre dânşii şi vin fără bani, deci fără să fie 
remuneraţi la aceste zile ale Craiovei. Spun acest lucru pentru că în cadrul 
Ansamblului Maria Tănase  există un impresar care poate să ia legătura cu aceşti 
artişti şi ar trebui să-i cunoască foarte bine. În felul acesta am putea ca bugetul să 
fie chiar zero din pareta Cosniliului local iar restul banilor să vină din sponsorizări 
aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut şi eu zic că a fost foarte bine. Vă mulţumesc. 



  

     Dl. Ţui: 
     Eu votez acest proiect pentru toţi cetăţenii. Este o zi oglindă a Craiovei, este 
nemaipomenit de bine, numai că am câteva amendamente. Unul dintre ele sună 
cam aşa.  Vreau să ştiu exact mişcarea scenică ce înseamnă, deci nu numai nume, 
vreau să ştiu o transparenţă exactă a sumei care trebuie cheltuită pentru acest 
proiect. Este o zi minunată, este zi unică a Craiovei pentru care eu mă şi înscriu 
total, votez chiar cu două mâini. Spuneam o dată despre acest aspect.  
     Al doilea aspect despre care doresc să ştiu este că între timp, de anul trecut până 
acum a, organizat aceste zile ale Craiovei cu zero lei buget de la noi, am organizat 
şi Romanian  Music Award lucru care, de altminteri nu s-a mai repetat.  Şi acum 
punctual, aş dori să ştiu cine cântă pe scenă şi cât ne costă. Este vorba de regia de 
spectacol. Deci sunt de acord cu acest proiect.   
     Dl. Cherciu: 
     Legat de acest punct de pe ordinea de zi, ţin să precizez că în şedinţa comisiei 
de buget finanţe am solicitat expres să se înainteze bugetul alocat acestor 
manifestări. Mi se pare normal şi cred că toţi suntem şi gospodari în propria 
familie şi când ne propunem o petrecere nu angajăm întâi orchestra şi după aceea 
ne întrebăm cât ne costă. Am fost asigurat în acea şedinţă că voi primi o situaţie 
foarte clară. Nu s-a întâmplat chiar aşa, am primit într-adevăr o situaţie legată de 
contul alocat acestui tip de manifestări de la începutul anului, în care, într-adevăr, 
am constatat că s-a cheltuit până în acest moment din cei 300 mii alocaţie bugetară 
aproximativ 29 mii. Fie eu am probleme de exprimare, fie nu am fost înţeles, eu 
solicitasem expres alocarea bugetară pentru această manifestare. Având în vedere 
că nu am primit acest răspuns, iar între timp am votat un amendament la punctul 
doi privitor la situaţia bugetului, este evident că în clipa de faţă nu mai avem 
posibilitatea să alocăm din bugetul craiovenilor, nici o sumă pentru această 
manifestrae. Pe de altă parte, au spus şi colegi de-ai mei, avem exemplul anului 
trecut când s-au putut organiza nişte zile ale Craiovei, zic eu, în condiţii civilizate 
fără alocări din banii craiovenilor, care, evident, este mult mai util să fie 
direcţionaţi către reparaţii de străzi, către infrastructură şi către multe alte probleme 
cu care ne confruntăm în fiecare zi.  Din acest motiv vă supun aprobării unui 
amendament prin care să votăm acest proiect de hotărâre  păstrând practic 
programul propus, însă cu menţiunea că bugetul alocat va fi zero şi obligaţia 
executivului este ca în perioada următoare să caute sponsorii care pot acoperi 
cheltuielile implicate de aceste manifestări. 
     Dl. Vasile: 
     Anul trecut când dl.  Dincă Mărinică exercita funcţia de primar al Craiovei, 
zilele oraşului s-au organizat cu fabuloasa sumă de zero lei din bugetul local. 
Evenimentul de anul trecut MTV Music Awards, organizat tot de consiliul local în 
frunte cu dl. Mărinică Dincă, a costat bugetul local aceeaşi fabuloasă sumă de zero 
lei. Am răsfoit aseară presa şi comentariile din acea perioadă, şi spun şi 
comentariile pentru că forumurile de discuţii de pe internet reprezintă cea mai 
activă formă de exprimare a societăţii civile în anul 2011 şi astăzi la întrebări şi 
interpelări vroiam să-i ridic d-lui primar mai multe probleme pe care le-am 



  

identificat şi le-am găsit în  forumurile de discuţii, în special pe forumul gazetei de 
Sud, unul dintre cele mai active forumuri, dar le mulţumesc forumiştilor că dânşii 
dezbat acolo probleme de interes cetăţenesc şi le promit că le voi ridica d-lui 
primar ori de câte ori voi avea ocazia. Deci am răsfoit aceste comentarii şi am 
observat numai laude şi mulţumiri exprimate de cetăţenii craiovei vis a vis de 
programul acestor manifestări pe anul trecut. Nici o reacţie negativă cu privire la 
aceste evenimente organizate de consiliul local cu zero lei din buget.  În 
consecinţă, aşa cum dl. Viceprimar Mărinică Dincă a reuşit anul trecut să atargă 
sponsori şi să cheltuie zero lei din bugetul local, sunt convins, suntem convinşi că 
şi dl. Primar Antonie Solomon poate să facă acelaşi lucru. Să cheltuie zero lei din 
bugetul local pentru acest eveniment şi sunt convins că dl. Vicerimar Mărinică 
Dincă îl va susţine şi îi va împărtăşi din experienţa dânsului de anul trecut.  
     În consecinţă, sunt de acord cu amendamentul propus de dl. Cherciu şi aş vrea 
să fac un al doilea amendament la acest proiect de hotărâre cu privire la 
schimbarea organizatorului manifestării Ziua Recoltei. Anul trecut, Ziua Recoltei a 
fost organizată de SC Pieţe şi Târguri, am verificat şi articolele din presa de anul 
trecut şi la fel de multe laude au fost aduse societăţii Pieţe şi Târguri pentru 
organizarea acestui eveniment, a fost un eveniment frumos, craiovenii au fost 
mulţumiţi şi nu înţeleg de ce anul acesta trebuie să fie organizat de Maria Tănase. 
S-ar putea să fie o eroare. Vă mulţumesc. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aşa cum vă spuneam la primele două puncte de rectificare de buget,  în 
permanenţă le vom transmite craiovenilor responsabilitatea.  Am spus că luna 
viitoare cu cel puţin 11 milioane de lei noi, adică 110 miliarde va trebui să 
rectificăm în minus şi va trebui să tăiem de pe la toate instituţiile subordonate. Mi 
se pare o sumă extraordinar de mare. Noi, deja, la punctul doi, am luat de la 
imagine 600 mii lei pentru str. Fulger, deci am sacrificat imaginea în ideea de a 
avea investiţii şi a avea investiţii într-un cartier care în permanenţă a fost pus la 
coada listei, iar acum cred că trebuie să adoptăm aceeaşi poziţie. Am făcut anul 
trecut “Zilele Craiovei” şi Romanian Music Awards fără nici un leu, putem să 
facem acest lucru şi acum. Sunt dispus să pun umărul la acest proiect şi o să vedeţi 
că o să iasă foarte bine. Avem  instituţii în subordine care pot să facă aceste lucruri 
fără nici un leu şi chiar fără sponsori, aşa cum a fost Maria Tănase. Teatrul liric, 
Filarmonica, instituţii care sunt extrem de bine văzute şi în Craiova şi în România, 
dar mai ales afară. Avem Teatrul pentru copii şi tineret Colibri, care este tot în 
subordinea noastră, iar acele concerte, nu ştiu ce sunt, de vineri, sâmbătă şi 
duminică, se pot face, le-am făcut şi anul trecut, dar cu fonduri extrabugetare. 
Astfel încât, dl. Preşedinte, vă propun să supunem la vot proiectul executivului, iar 
apoi cele trei amendamente, zero lei, ca buget un articol doi sau trei, câte vreţi, deci 
acest proiect de hotărâre să cuprindă obligaţia către executiv să nu cheltuiască nici 
un leu din bugetul local pentru acest eveniment, este propunerea şi a d-lui Cherciu 
şi a d-lui Marian Vasile, iar cel de-al doilea, în programul evenimentului, ca şi 
organizator să fie schimbat, pentru că aşa este normal, pieţele le administrează SC 



  

Pieţe şi Târguri, deci în loc de Maria Tănase  să fie societatea din subordine, SC 
Târguri şi Pieţe.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, cea a executivului. Cine 
este pentru? S-a respins această variantă, fiind votat cu unanimitate de voturi 
împotrivă. 
     Vă supun la vot propunerea făcută de d-nii consilieri, cu amendamente.Cine 
este pentru propunerea de proiect cu amendamente?                     
Art.1.  Se aprobă Programul “ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA” , ediţia a – 

XV - a, care se vor desfăşura în perioada 25-30 octombrie 2011, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se interzice alocarea de resurse financiare din bugetul local pentru 
finanţarea Programului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, cu excepţia 
sumelor provenite din sponsorizări cu această destinaţie. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt şi Redacţie Ziar 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 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 octombrie 
2011. 

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

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

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat 
şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
OCTOMBRIE 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; 

56. 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 septembrie 
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. 
 
 

9. 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 august 
2011. 

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aşa cum am spus de la rectificarea bugetară din luna iulie, pentru noi este foarte 
important ca în perioada următoare să asigurăm integral acest ajutor al primăriei 
către populaţie, ajutor de încălzire, pentru că ştim că o mare parte dintre craioveni 
sunt în dificultate şi este foarte important să asigurăm aceste fonduri. În anii trecuţi 
fondurile erau prevăzute în buget, dar Regia de Termoficare avea dificultăţi 
datorită faptului că nu puteam să achităm aceste sume deşi erau prevăzute în buget. 
Acum  avem sumele plătite aproape la zi pentru aceste subvenţii. Cred că trebuie să 
păstrăm aceeaşi regulă pentru a vedea craiovenii şi a constata cu toţii că vrem să-i 
susţinem în această problemă dificil ă a subvenţiei la căldură. Cu siguranţă că vor fi 
dificultăţi pentru unii dintre craioveni în această iarnă cu privire la întreţinere, iar 
dacă autoritatea publică locală menţine un buget curat, vom avea posibilitatea să-i 
susţinem cu privire la subvenţia la căldură, pe care  suntem în situaţia de a o plăti 
la zi. În perioada următoare nu vor fi subvenţii, vor fi ajutoare la căldură. Trebuie 
să avem banii necesari pentru a susţine aceste proiecte.  



  

     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea 

integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice 
furnizate populaţiei, pentru luna august 2011, în valoare de 151.762,57 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. 
 
 
     D-na Secretar: 
     O precizare legată de posibilitatea legală de a vota. Următoarele puncte, de la 
nr. 10 la nr. 19 sunt proiecte de hotărâre care au în vedere alineatul 3 deci cvorum 
calificat de 18, deci nu veţi avea. Ca atare, trecem peste, nu se pot examina. Nu 
puteţi adopta decât acele hotărâri care au majoritatea din cei prezenţi, deci 14.  
     Dl. Cherciu: 
    Am o rugăminte personală către dvs. şi la rândul dvs. poate să informaţi pe cei 
din subordine, să transmită tuturor celor care erau interesaţi de adoptarea acestor 
proiecte de hotărâri că ele nu pot fi votate datorită apărării interesului cetăţenilor  
de către colegii de la USL. Să li se mulţumească în mod special. 
 
 

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

 
 

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

 
 

12. 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. 

 
 



  

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova. 

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane 
vârstnice”. 

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     O să fac o remarcă şi pentru punctul acesta şi pentru următorul. Sunt proiecte 
europene. Atât reabilitarea Căminului de Bătrâni, ş aici ştim cu toţii că cine nu are 
bătrâni, să-şi cumpere, cine nu, să aibă grijă de ei. Iată că avem grijă de ei. Dar şi 
acest proiect este în pericol, pentru că va trena, vom aştepta cinci-şase luni şi în 
primăvară ne vom trezi  că avem o problemă cu absorbţia acestor bani, când vom 
face din nou bugetul. Şi Bussines Center Sud  va avea aceeaşi problemă. Dacă nu 



  

încercăm să facem o echipă, aceşti bani se pierd. Un an şi şase luni am lucrat la ele, 
ştiu care sunt dificultăţile fiecărui proiect, vreau să atragem aceşti bani, nu există o 
problemă în a începe să spun că am adus eu sacul cu bani, nu l-am adus niciodată. 
Un an şi şase luni am lucrat la acest sac cu bani, dar văd că din ce în ce mai mult se 
taie şi curg banii din acest sac cu bani şi sacul rămâne gol. Reiterez către dl. Primar 
acea propunere pe care a acceptat-o în şedinţa de consiliu în faţa craiovenilor  de a-
mi încredinţa Direcţia de Programe şi proiecte şi de a-mi asuma răspunderea. În 
acelaşi timp îi transmit că poate oricând să arunce vina pe mine dacă aceste 
proiecte nu vor merge, dar nu pot să stau deoparte să văd cum aceste proiecte  
rămân în urmă. Vor fi votate de colegii noştri  şi noi vom susţine integral şi 
necondiţionat orice proiect care priveşte ideea de a aduce bani în Craiova. Şi am 
făcut dovada că împreună am adus 80 milioane de euro numai pe străzi, pasaje şi 
parcări subterane. Am mai făcut dovada că am adus 150 milioane de euro pe apă şi 
canalizare. Cart. Catargiu, Bariera Vâlcii şi Romaneşti, iată că de data asta sunt 
puse în capul listei. Sunt primele care vor fi cu apă şi canalizare pentru prima dată 
în istoria Craiovei. Şi acest proiect poate să ajungă în întârziere. Voi face tot ce pot 
măcar acesta să meargă cu toată viteza înainte. La acest capitol pot spune că avem 
deja doi paşi înainte dar peste câteva luni ne putem trezi că suntem cu doi paşi în 
urmă. Două proiecte foarte importante  de peste 3 milioane de euro, reabilitarea 
Căminului de Bătrâni şi Bussines Center, sunt bani care vin în Craiova.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre în anasamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 

modernizare Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova”, 
având următorii indicatori tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei         - 10 247,092 mii lei, (2 398 833  
euro) 

          (inclusiv TVA)                                                       
             din care 
     construcţii+montaj (C+M) 
           (inclusiv TVA)          - 6 983,545 mii lei,   (1 634 840 

euro)         
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 
   - anul I                                                      - 8 454,913 mii lei/6 033,359 mii 

lei 
   - anul II                                                     - 1792,179  mii lei/950,186 mii 

lei 
   (1 euro= 4,2717 lei ) 
 3. Durata de execuţie a investiţiei         - 10 luni 
 4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)    INV                             C+M 
     A.c.d.     mp=6188                              1,6559 mii lei/mp         1,1286 mii 
lei/mp 

             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.58/2010. 

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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Bussines Center Sud Craiova”. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „BUSINESS CENTER SUD 

CRAIOVA”, cu valoarea totală de 5.008.190,08 lei, pentru solicitarea unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1, „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli de 
creştere”, domeniu major de intervenţii-Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la investiţia „BUSINESS 
CENTER SUD CRAIOVA”, având următorii indicatori tehnico-economici: 

• Valoarea totală  a investiţiei              4.999.509,00 lei  (1.170.379,24 
Euro) 

     (inclusiv TVA) 
din care: 
• Construcţii + montaj (C+M)                3.947.671,00lei   (924.145,19 

Euro) 
     (inclusiv TVA) 
• Durata de execuţie                                                                         12 

luni 
• Capacităţi: aria construită desfăşurată:                                      1.152 

mp 
   (1 Euro=4,2717 lei) 

            prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor, după cum urmează: 
- 1.941.883,50lei, (454.592,67 euro), reprezentând contribuţia proprie la 

cheltuielile eligibile, în procent de 50 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 

- 162.071,00 lei, (37.940,63 euro), reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile neeligibile; 



  

- 30.248,00 lei, (7.081,02 euro), reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor 
neeligibile.    

 Art.4.  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.5. 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. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de interven ţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare strada Constantin Brâncuşi”. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare strada Constantin 
Brâncuşi”,  având următorii indicatori tehnico – economici:  

• Valoarea totala a investiţiei 
     (inclusiv TVA)                                 1.417,067 mii lei 
     din care 
     construcţii+montaj (C+M)             1.328,146 mii lei 
 

• Durata de realizare a investiţiei             3 luni 
(1 euro = 4,2578 lei) 

            prevăzută în anexa 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 
Direcţia Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

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



  

     D-na Gheorghe: 
     Am şi eu o observaţie. D-nii directori de la regiile care sunt în subordinea 
consiliului local, nu binevoiesc să mai participe la aceste şedinţe sau nu au nici un 
interes? Eu nu-i văd în sală. Data viitoare să-şi motiveze absenţa. 
     Dl. Vasile: 
     Aşa cum noi am făcut efortul şi am rămas la această şedinţă pentru că sunt 
probleme de interes cetăţenesc, nu înţeleg de ce unii domni directori din 
subordinea primăriei au părăsit sala. 
  
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de interven ţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare strada Brazda lui Novac”. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare strada Brazda lui 
Novac”, având următorii indicatori tehnico – economici:  

• Valoarea totala a investiţiei 
     (inclusiv TVA)                                 11.500,750 mii lei 
     din care 
     construcţii+montaj (C+M)             9.822,287 mii lei 
 

• Durata de realizare a investiţiei       6 luni 
(1 euro = 4,2997 lei) 

            prevăzută în anexa 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 
Direcţia Economico – Financiară  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 Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de interven ţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare strada Fulger”. 

      Dl. Viceprimar Dincă: 
      Am vorbit toată şedinţa de responsabilitate. La această şedinţă am arătat 
craiovenilor ce înseamnă să ai un proiect şi să-l finanţezi în totalitate. Bni s-a 
propus ca pe str. Fulger să punem  doar jumătate din bani, adică să facem o chestie 
pe jumătate, iar noi astăzi am hotărât să punem întreaga sumă şi să-i asigurăm pe 



  

toţi craiovenii, nu numai pe cei care stau pe str. Fulger că toate proiectele pe care le 
vom începe, nu le vom aproba decât dacă au întreaga sumă prevăzută pentru a fi 
siguri că acel proiect se termină. Astăzi  avem trei proiecte spre aprobare: 
Constantin Brâncuşi, Brazda lui Novac şi str. Fulger. Trei proiecte pe care le votăm 
şi cu siguranţă că vom sta şi le vom veghea ca să se realizeze şi să fie finanţate 
corect. Asta înseamnă să munceşti în consiliul local, asta înseamnă să-ţi asumi 
responsabilitatea, asta înseamnă să te sacrifici din punct de vedere politic, să nu dai 
declaraţii politice şi să vorbeşti despre Craiova şi  craioveni. Astăzi am dat un 
exemplu. Cu siguranţă, este posibil ca pe unii să-i doară, dar pe craioveni sigur îi 
va bucura acest lucru.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Referitor la str. Fulger, cunosc foarte bine situaţia din zonă, am fost şi acum o 
săptămână acolo, am stat de vorbă cu cetăţenii. Într-adevăr este o lucrare foarte 
importantă întrucât se va devia traficul de pe str. Brestei când va începe reparaţia şi 
reabilitarea, pe această stradă Fulger.  Dar vroiam să spun că trebuia executată şi 
apa pluvială, întrucât începând din capătul Fulgerului până în spatele fostului RAT 
Craiova, pe această stradă se vor scurge apele pluviale de pe 25 de străzi, am 
numărat personal împreună cu cetăţenii din zonă.  Să se aibă în vedere şi acest 
lucru şi foarte mulţi cetăţeni din zonă sunt nemulţumiţi de faptul că pe o porţiune 
de 150 m aproximativ, înainte de a se apuca de lucru firma Delta de făcut 
canalizarea menajeră, acolo exista strada pietruită cu piatră de granit, piatră cubică. 
Toţi întreabă de ce după efectuarea lucrăriii s-a semnat recepţia de către diriginţii 
din cadrul primăriei, nicidecum din partea Companiei de Apă, cum se spunea, şi 
întreabă unde este acea piatră cubică, de ce nu au refăcut cu piatră cubică. Vă 
asigur că dacă se refăcea cu piatră cubică aşa cum era prevăzut în contract, astăzi 
preţul de asfaltare şi de reabilitare cred că era mult mai mic.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Acum cred că înţeleg craiovenii de ce era utilă prezenţa d-lui primar în sală. Am 
înţeles că au fost colegi care au plecat pentru simplul fapt că nu era obligatorie 
prezenţa  d-lui primar în sală. Cu siguranţă că primarul vrea să fie prezent oriunde 
sunt craioveni care îl aşteaptă. Direcţia de Investiţii este în subordinea primarului şi 
cred că ne putea răspunde şi ne putea lămuri cu privire la cele două probleme pe 
care le-aţi ridicat şi pentru că vorbim de Direcţia de Investiţii, având în vedere că 
dl. Primar a spus că nu dă pe nimeni afară şi că nu va avea nici o problemă cu nici 
un director, vă comunic că de ieri nu mai avem director la investiţii pe d-na sabina 
Dumitru şi, cu siguranţă, o să aflăm cine este noul director. Se pare că aşa trebuie 
să se întâmple şi o să vedem în continuare  cum stau lucrurile la fiecare instituţie 
subordonată a primăriei. Eu voi scoate în evidenţă orice problemă care există în 
primărie, pentru că vreau să o rezolvăm, nu să o rezolv. O mare parte din probleme 
le putem rezolva cu dvs. consilierii locali, şi aţi avut exemplu astăzi, şi alte 
probleme la fel de importante le putem rezolva alături de primar. Repet, lozinca 
dumnealui este: “am desfiinţat cuvântul “eu”, am înfiinţat cuvântul “noi””. Noi, eu 
şi sas, suntem alături de dumnealui şi aşteptăm să ne pună la muncă, aşa cum a 
spus Domnia Sa. Repet, vom scoate în evidenţă toate problemele Craiovei pentru a 



  

le rezolva nu pentru a face pe cineva vinovat de ele.  Ele trebuiesc rezolvate. Pe 
craioveni nu-i interesează vinovaţii, îi interesează ca problemele lor să fie 
rezolvate. Îi suntem alături şi aşteptăm să se ţină de cuvânt dl. Primar să-mi dea 
Direcţia de programe şi proiecte, să mă lase să-mi asum responsabilitatea pe 
pasajul suprateran şi crraiovenii să vadă rezultatele.   Cu siguranţă că şi dumnealui 
va fi mulţumit. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1.  Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare strada Fulger”, având 
următorii indicatori tehnico – economici:  

• Valoarea totala a investiţiei 
     (inclusiv TVA)                                 4.569,16 mii lei 
     din care 
     construcţii+montaj (C+M)           4.045,95 mii lei 
 

• Durata de realizare a investiţiei            4 luni 
(1 euro = 4,26 lei) 

            prevăzută în anexa 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 
Direcţia Economico – Financiară  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.42/2011 referitoare la aprobarea ordonatorilor 
terţiari de credite ai bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.42/2011 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, pe anul 2011, conform  anexei  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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



  

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

 
 

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

     D-na Secretar: 
     Nu se poate vota deoarece necesită vot calificat. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3+M, în 
municipiul Craiova, str. Parcul Câmpul Libert ăţii 1848, nr.17 A. 

     D-na Secretar: 
     A avut aviz nefavorabil de la comisia de urbanism şi favorabilde la cea juridică. 
     Dl. Vasile: 
     În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, şi este valabil şi pentru acest 
punct şi pentru punctele următoare. În şedinţa de data trecută, am înfiinţat, potrivit 
legii, o comisie tehnică, de urbanism, a oraşului. Un lucru extraordinar de bun, 
pentru că până acum, comisia de urbanism, formată din consilieri avea deciziile 
puse la îndoială pe motiv că nu suntem specialişti. Vreau să precizez că am 
participat la şedinţele comisiei tehnice de urbanism şi le mulţumesc tuturor 
specialiştilor care îşi dau tot interesul  în această comisie şi vreau să precizez că noi 
în comisia de urbanism formată din consilieri, nu am dat aviz pozitiv la nici un 
proiect la care comisia tehnică a dat aviz negativ.  Principala părere este părerea 
specialiştilor în această comisie. 
      Dl. Albăstroiu: 
      Referitor la ce a spus colegul meu Marian Vasile, eu aş ruga pe cei de la 
urbanism care fac rapoartele pentru asemenea puncte să nu le mai introducă pe 
ordinea de zi, dacă nu îndeplinesc condiţiile. Pe punem pe ordinea de zi, le 
scoatem, o să ajungem cu 80 de puncte pe ordinea de zi şi o să analizăm decât 3.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nimeni. Cine este 
împotrivă? Votat cu unanimitate de voturi. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unor locuin ţe, cu regim mic de înălţime P+1-2, 
în municipiul Craiova, str. Pescăruşului, nr.40 C. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Un singur amendament. Între 
forma dată în proiect şi forma din ordinea de zi, este o greşeală, nu este “unei” este 
“unor”. Era corectă ordinea de zi.  

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

         Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unor 
locuinţe, cu regim mic de înălţime P+1-2, în municipiul Craiova, str. 
Pescăruşului, nr.40 C, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică în zona str. Matei Basarab, str. Felix Aderca şi str. 
Sf.Dumitru. 

D-na Secretar: 
Raportul a fost refăcut. A fost condiţia la avizul nefavorabil din comisia de 

urbanism. A fost prezentat inclusiv în comisia juridică.  
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Care a fost diferenţa între momentul în care l-am studiat în comisia de urbanism 

unde i-am dat aviz negativ, şi am dat şi explicaţia de ce. Imobilul respectiv fiind în 
centrul istoric, avea dificultăţi cu privire la parcare. Din punct de vedere al 
construcţiei, al înălţimii, era în regulă, avea probleme cu privire la locurile de 
parcare. Proiectantul şi cel care a făcut cererea a înţeles acest lucru,a făcut 
modificările, a făcut parcări subterane aşa cum i-am sugerat noi, iar în momentul 
de faţă nu mai avem nici o obiecţiune cu privire la acest proiect.  

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

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuraţiei 
urbane funcţionale şi structura volumetrică în municipiul Craiova, zona str. 
Matei Basarab, str. Felix Aderca şi str. Sf.Dumitru, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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



  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea şi reglementarea posibilităţii de construire în 
zona str.Sărarilor, str.Mirce şti, str.Henri Coandă şi Calea Bucureşti. 

     D-na Secretar: 
     A avut aviz nefavorabil de la comisia de urbanism şi juridică, deşi raportul a 
fost refăcut potrivit recomandării. 
     Dl. Giurgiu: 
     Nu ştiu dacă neapărat legat de acest punct, dar aş vrea să propun şi să mi se dea 
pentru data viitoare, un studiu de trafic pe str. Sărari între orele 6 şi 23. 
     Dl. Vasile: 
     Mai vreau o precizare ca să înţeleagă foarte bine toată lumea. Dacă mai apar 
diferenţe de avize între comisia tehnică şi comisia formată din consilieri este 
pentru că cei din comisia tehnică analizează strict tehnic şi pot să spun că este 
foarte bun un bloc cu zece etaje, este în regulă din punct de vedere tehnic, însă noi 
consilierii suntem obligaţi să analizăm oportunitate.  Trebuie să ne gândim dacă are 
locuri de parcare, dacă se blochează vreo intersecţie, dacă într-un cartier de case ne 
trezim cu un hotel şi deranjăm toţi vecinii de jur împrejur ca  să înţâeleagă toată 
lumea că au primit pozitiv la comisia tehnică, însă negativ la comisia de urbanism.   

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

unanimitate de voturi. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform 
Planului Urbanistic Zonal ZC6, aprobat pentru zona str.Calea 
Bucureşti. 

     D-na Secretar: 
     Aviz nefavorabil la comisia juridică. 
     Dl. Preşedinte: 

          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 13 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Giurgiu).  
 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în zona str. Dr.Victor Gomoiu şi str. Dr.Ion Cantacuzino. 

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

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



  

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuraţiei 
urbane funcţionale şi structura volumetrică, în municipiul Craiova, zona str. 
Dr.Victor Gomoiu şi str. Dr.Ion Cantacuzino, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în str. Toporaşi. 

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

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuraţiei 
urbane funcţionale şi structura volumetrică, în municipiul Craiova, str. 
Toporaşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind trama stradală şi 
aliniamente construcţii în zona str.Brestei. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu 
interdicţie de construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
privind trama stradală şi aliniamente construcţii în municipiul Craiova, 
zona str.Brestei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



  

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

 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei 
zonei şi reanalizarea tramei stradale conform Planului Urbanistic Zonal 
B.N.3, în zona str. Brazda lui Novac, str. Amaradia. 

     D-na Secretar: 
     Aviz nefavorabil la comisia juridică şi urbanism. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
     Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat împotrivă în unanimitate.   
 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform 
Planului Urbanistic Zonal Romanescu – Bucura aprobat, în zona Aleea 
1 Potelu. 

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

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei, conform Planului Urbanistic Zonal Romanescu – 
Bucura aprobat, în municipiul Craiova, zona Aleea 1 Potelu, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire până la 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în zona str.Lăcrămioarei. 

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



  

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

      Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu 
interdicţie de construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în 
municipiul Craiova, zona str. Lăcrămioarei, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General privind tr ama stradală şi 
aliniamente construcţii, în zona str. Tudor Vladimirescu. 

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

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General 
privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, 
zona str. Tudor Vladimirescu, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General, privind t rama stradală şi 
aliniamente construcţii, în zona str. Ion Tuculescu. 

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

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



  

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General, 
privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, 
zona str. Ion Tuculescu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform 
Planului Urbanistic General aprobat, în zona str. Matei Millo. 

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

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei, conform Planului Urbanistic General aprobat, în 
municipiul Craiova, zona str. Matei Millo, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la restudierea reglementărilor de construire, conform Planului 
Urbanistic General, aprobat în condiţiile propriet ăţilor actuale, cu 
păstrarea tramei stradale, în zona str. Narciselor. 

      D-na Secretar: 
     Aviz nefavorabil la comisia juridică, tehnică  şi urbanism. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
     Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat împotrivă în unanimitate.   
 
 



  

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la revizuirea indicilor P.O.T şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei 
zonei şi tramei stradale, conform Planului Urbanistic General, în zona 
str. Bibescu. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a 
supus la vot în ansamblu. 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la revizuirea indicilor 
P.O.T. şi C.U.T., cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale, conform 
Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona str.Bibescu, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia 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.                                                                                                   

 
 
     Dl. Giurgiu: 
     Continuăm ce a spus colegul nostru, dl. Marinescu. Aş vrea să facem acum o 
situaţie, la sfârşit de şedinţă, să vedem, din 54 puncte puse pe ordinea de zi, să 
vedem câte sunt retrase, câte au picat şi ce  a mai rămas, ca să ne dăm seama de 
nişte lucruri. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă comunic eu, că am numărat. Sunt 13 puncte retrase şi alte 7 pe care le-am 
votat împotrivă.  Acesta este bilanţul şi trebuie să spunem, dintre cele retrase, doar 
două nu sunt de la urbanism. Celelalte făcute de direcţiile de specialitate, doar unul 
a fost retras. 
     Dl. Vasile: 
     Să facem şi o situaţie a directorilor de regii care sunt sau nu sunt în sală. Să 
vedem cine a părăsit sala la o şedinţă atât de importantă. 
     D-na Secretar: 
     A părăsit sala Compania de Apă şi Regia de Termoficare. Salubritatea nu a fost 
delor. Nici din directorii noştri nu sunt, nu este nimeni de la Direcţia de urbanism.   

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                           

      



  

        Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 29.09.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
 Iulian Ilie ŞTEFĂNESCU Nicoleta Miulescu 

  
 
 
 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


