
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2011 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, dl. Dincă se află în concediul medical. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa 
de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
    Supun aprobării dvs. atât procesul verbal al şedinţei desfăşurate în luna februarie 
a anului curent, cât şi controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la cele 55 
de hotărâri adoptate, toate temeinice şi legale. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Suntem în ultima zi de martie şi în prima şedinmţă de consiliu după închiderea 
centrului. Din câte observ, circulaţia se desfăşoară destul de bine, motiv pentru care 
cred că merită mulţumiri executivul, şi-au făcut datoria, cred că lucrurile merg 
foarte bine, mult mai bine decât se aşteptau cetăţenii şi  mă bucur pentru lucrul 
acesta. 
     Tot cu această ocazie, aş vrea să urmăm „La mulţi ani!” pentru ziua de mâine 
domnului Albăstroiu, este ziua dânsului.   
     Prin dispoziţia nr. 8671/25.03.2011, 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 31.03.2011, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia din calitatea de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a dlui. Ion Octavian 
Florin. 

2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială 
şi de mediu a Municipiului Craiova, în anul 2010. 

3. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind activitatea desfăşurată de 
Primăria Municipiului Craiova, în anul 2010. 



  

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal “Filantropia”, pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind 
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului municipiului Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de funcţionare a 
pieţelor din municipiul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de 
obiective, în vederea  organizării şi desfăşurării concursului de proiecte de 
management la Casa de de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă, pe care una 
dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a ajutorului 
social are obligaţia să le efectueze. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare a 
veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei situaţiilor deosebite care justifică 
acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor 
naturale, incendiilor, accidentelor. 

16. 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 aprilie 2011. 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2011, a nivelului 
contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii 
de protecţie a copilului care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv 
instituţionalizare sau dare în plasament, din  municipiul Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unei sume de bani, 
pentru organizarea Festivalului Zilele Francofoniei, ediţia a XVI – a. 



  

19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unei sume de bani, 
pentru organizarea Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, ediţia de 
primăvară 2011. 

20.  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 februarie 2011. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii gestiunii delegate pentru 
serviciul de ecarisaj din municipiul Craiova, cu atribuirea directă a 
contractului de delegare, către S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru staţiile 
mijloacelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale, 
pentru municipiul Craiova. 

23. 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. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care 
au ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova. 

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

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.17T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
STAR TRAFIC S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate 
de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
ELGA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Stejarul”, situat în Parcul „Tineretului” din 
municipiul Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor terenuri, situate în municipiul 
Craiova, str. Potelu, nr.93. 

30. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a  unor 
spaţii, situate în Piaţa Centrală Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
spaţiu comercial, situat în Piaţa Brazda lui Novac. 



  

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele municipiului Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de închiriere 
nr.2208/2007 ce are ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, Piaţa 
Centrală. 

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
unui spaţiu situat în incinta dispensarului Podari. 

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

38. Proiect de hotărâre reactualizarea Studiului de fezabilitate referitor la 
„Modernizarea sistemului centralizat de distribuţie a energiei termice la 
consumatorii finali din municipiul Craiova”,. 

39. Proiect de hotărâre reactualizarea devizului general pentru obiectivul 
„Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova, etapa a III-a”. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care urmează 
să fie vândute. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2010 şi nr.153/2010 referitoare la închirierea 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

42. Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei nr.22 din anexa nr.2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2009 referitoare la 
contractul de închiriere având ca obiect terenul situat în str. Brestei. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010 referitoarecla aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru anul 2011. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.292/2010 referitoare la aprobarea Regulamentului 
cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova. 

         Iniţiator, 
Consilier Municipal, 
  Dan Iulius Magla 

46. Întrebări şi interpelări. 



  

Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea co-finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a contribuţiei proprii a Colegiului 
Naţional “Elena Cuza”, pentru proiectul  “Dezvoltare profesională în 3 paşi – 
informare, consiliere, practică” 
 
Supun aprobării dvs. ordinea de zi fără a o citi de data aceasta, urmând a citi 

punctele de pe ordinea de zi, la momentul când vor fi dezbătute. Avem 46 de puncte 
plus un punct peste ordinea de zi care este foarte urgent, motiv pentru care voi 
solicita să-l şi dezbatem cu prioritate. Supunem aprobarea în bloc a ordinei de zi. 
Cine este pentru? 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia din calitatea de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a dlui. Ion Octavian 
Florin. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea co-finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a contribuţiei proprii a 
Colegiului Naţional “Elena Cuza”, pentru proiectul  “Dezvoltare profesională 
în 3 paşi – informare, consiliere, practică” 

3. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială 
şi de mediu a Municipiului Craiova, în anul 2010. 

4. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind activitatea desfăşurată de 
Primăria Municipiului Craiova, în anul 2010. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal “Filantropia”, pe anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind 
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului municipiului Craiova. 



  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de funcţionare a 
pieţelor din municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de 
obiective, în vederea  organizării şi desfăşurării concursului de proiecte de 
management la Casa de de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă, pe care una 
dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a ajutorului 
social are obligaţia să le efectueze. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare a 
veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei situaţiilor deosebite care justifică 
acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor 
naturale, incendiilor, accidentelor. 

17. 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 aprilie 2011. 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2011, a nivelului 
contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii 
de protecţie a copilului care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv 
instituţionalizare sau dare în plasament, din  municipiul Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unei sume de bani, 
pentru organizarea Festivalului Zilele Francofoniei, ediţia a XVI – a. 

20. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unei sume de bani, 
pentru organizarea Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, ediţia de 
primăvară 2011. 

21.  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 februarie 2011. 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii gestiunii delegate pentru 
serviciul de ecarisaj din municipiul Craiova, cu atribuirea directă a 
contractului de delegare, către S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru staţiile 
mijloacelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale, 
pentru municipiul Craiova. 

24. 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. 



  

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care 
au ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova. 

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

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.17T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
STAR TRAFIC S.R.L. 

28. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate 
de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
ELGA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Stejarul”, situat în Parcul „Tineretului” din 
municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor terenuri, situate în municipiul 
Craiova, str. Potelu, nr.93. 

31. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a  unor 
spaţii, situate în Piaţa Centrală Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
spaţiu comercial, situat în Piaţa Brazda lui Novac. 

33. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele municipiului Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de închiriere 
nr.2208/2007 ce are ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, Piaţa 
Centrală. 

35. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
unui spaţiu situat în incinta dispensarului Podari. 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

39. Proiect de hotărâre reactualizarea Studiului de fezabilitate referitor la 
„Modernizarea sistemului centralizat de distribuţie a energiei termice la 
consumatorii finali din municipiul Craiova”,. 



  

40. Proiect de hotărâre reactualizarea devizului general pentru obiectivul 
„Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova, etapa a III-a”. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care urmează 
să fie vândute. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2010 şi nr.153/2010 referitoare la închirierea 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

43. Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei nr.22 din anexa nr.2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2009 referitoare la 
contractul de închiriere având ca obiect terenul situat în str. Brestei. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010 referitoarecla aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru anul 2011. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.292/2010 referitoare la aprobarea Regulamentului 
cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Craiova 

47. Întrebări şi interpelări. 
 

 
               

 
1. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia din calitatea de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al Municipiului C raiova, a dlui. Ion 
Octavian Florin. 

     Dl. Preşedinte: 
     Invităm comisia de validare să le înmânăm actele pentru a face verificarea. 
     Dl. Gîdăr: 
     Proces-verbal, încheiat azi, 31.03.2011, în urma întrunirii comisiei de validare cu 
ocazia luării în discuţie a documentelor depuse la dosarul d-lui Ştefănescu Iulian 
Ilie. Comisia de  validare a analizat documentele, a constatat că sunt îndeplinite 
condiţiile legale şi propune plenului Consiliului Municipal validarea mandatului de 
consilier pentru dl. Ştefănescu Iulian Ilie. 
      Dl. Preşedinte: 
     Îl invităm pe dl. Ştefănescu să depună jurământul. 
     Dl. Ştefănescu: 
     Subsemnatul, Ştefănescu Iulian Ilie, consilier in cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judetul Dolj, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din  



  

legea nr. 213/2001 republicata, privind administratia publica locala, depun in fata 
Consiliului Local următorul jurământ: 
     “Jur sa respect Constituţia şi legile tarii si sa fac cu buna credinta, tot ceea ce stă 
in puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Asa să-
mi ajute Dumnezeu”. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se ia act de demisia din calitatea de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, a domnului Ion Octavian Florin.  
 Art.2 . Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova al domnului Ion Octavian Florin. 
Art.3. Se validează mandatul de consilier local al d-lui ŞTEFĂNESCU IULIAN 

ILIE, următorul supleant  de pe lista electorală a Partidului Democrat - 
Liberal.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2008 referitoare la stabilirea 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, nr.389/2009 referitoare la 
organizarea Comisiei mixte pentru elaborarea Statutului Municipiului 
Craiova,  nr.511/2009 referitoare  la modificarea componenţei Comisiei de 
vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale  şi  Comisiei de 
contestaţie şi nr.347/2010 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova. 

Art.5. 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. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea co-finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a contribuţiei 
proprii a Colegiului Naţional “Elena Cuza”, pentru proiectul  
“Dezvoltare profesională în 3 paşi – informare, consiliere, practică” 

     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 co-finanţarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pe anul 2011, a sumei de 32 mii lei, ce reprezintă contribuţia 
proprie a  Colegiului Naţional “Elena Cuza” Craiova, în procent de 1,71% 
din valoarea totală eligibilă de 1.822.620 lei,  a proiectului “Dezvoltare 
profesională în 3 paşi – informare, consiliere, practică”. 



  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii, Direcţia Economico – Financiară şi Colegiul Naţional 
“Elena Cuza” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

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

3. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind st area economică, 
socială şi de mediu a Municipiului Craiova, în anul 2010. 

 
 

4. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind ac tivitatea 
desfăşurată de Primăria Municipiului Craiova, în anul 2010. 

 
 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2011, la valoarea de 587.586 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2011. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat 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 rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, 

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



  

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Spitalului Clinic Municipal “Filantropia”, pe a nul 2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Toate modificările propuse în 

comisii au fost însuşite de executiv şi refăcute atât rapoartele, cât şi organigramele 
şi forma modului de prezentare. 

 Dl. Badea: 
 Pentru punctele 7, 8 şi 9 cu aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii, am 

rugat pe d-na secretar în cadrul comisiei de învăţământ, cultură şi sport, ca cei care 
sunt manageri la aceste instituţii, să facă efortul să vină la comisia juridică. La 
comisia juridică nu a venit decât managerul de la Filantropia, iar celelalte două n-au 
venit. Îi rugăm pe viitor, măcar când au organigrame pe ordinea de zi, să facă 
efortul să vină la aceste şedinţe.  Nu de alta dar la punctele 8 şi 9, instituţiile de la 
care cei doi manageri nu au venit, au pe ordinea de zi organigrame şi state de 
funcţii. Sunt foarte importante. Este un minim de respect vis a vis de consilierii 
municipali şi a ne respecta pe noi înseamnă a se respecta pe ei, totodată.   

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

Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2011, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Spitalului Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2011. 

Dl. Preşedinte 
Acest punct a primit aviz nefavorabil la comisia juridică cu 4 abţineri, datorate 

nu oportunităţii sau nelegalităţii  ci doar datorită faptului că au lipsit reprezentanţii 



  

acestor spitale, motiv pentru care, dacă sunt discuţii la acest punct. Dacă nu, supun 
la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2011, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru 
şi 2 abţineri (Badea, Giurgiu).  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor 
Babeş” 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli 

Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, pentru anul 2011, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru 
şi 3 abţineri (Badea, Giurgiu, Ştefârţă).  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consulta tiv al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Avem o propunere pe care am 

consemnat-o ca buletin de vot, dl. Ţui Niuri Radu Valenţiu, din şedinţe. Dacă 
dânsul acceptă să rămână pe  buletinul de vot ca fiind propus în comisie. Dacă  mai 
sunt alte propuneri. Dacă nu, vă înmânăm buletinele de vot.   

 Dl. Preşedinte: 
 Cine este de acord cu această modalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 

            S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare.  

          Dl. Ţui: 



  

          Proces-verbal, încheiat azi, 31.03.2011, cu ocazia desemnării reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova. S-au înregistrat următoarele rezultate. 26 voturi 
exprimate. 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 voturi nule. Semnează membrii 
comisiei de validare. 

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

 Art.1. Se desemnează dl.ŢUI NIURI RADU VALENŢIU,  reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind 
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
urbanism şi amenajarea teritoriului municipiului Craiova. 

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

         Dl. Ştefârţă: 
         Am avut nişte observaţii scrise, s-au avut în vedere. 
         D-na Secretar: 
         Toate au fost examinate în comisie. Singura completare, sau, dacă vreţi, 

modificare neacceptată, nici de executiv, este la punctul 32 unde eliminarea pe care 
aţi propus-o, o apreciem ca fiind de conţinut, necesită prea multe cheltuieli, şi 
atunci, rămâne forma propusă de noi. Celelalte au fost însuşite.  

          Dl. Ştefârţă: 
          Ce observaţie aş avea eu de făcut la acest punct, este cea legată de publicul ţintă 

care se va avea în vedere de fiecare dată când se va face consultarea publicului. 
Vreau să vă spun că este foarte important modul în care se va alege acest public 
ţintă, pentru că de răspunsul lor, într-o bună măsură va depinde şi soarta urbanistică 
propusă de o manieră sau de alta. Eu aici mă gândesc la PUZ-ul pe care l-am avut 
pentru moll-ul de la Electroputere. Dacă ar fi fost să facem un sondaj al opiniei 
publice, într-un fel cred că am fi avut nişte răspunsuri dacă întrebam populaţia din 
cart. Lăpuş şi alt răspuns am fi avut dacă îi întrebam pe cei din Craioviţa. În Lăpuş 
precis oamenii doreau să aibă un moll în zonă, pe când, dacă îi întrebam pe cei din 
Craioviţa, care mulţi dintre ei au lucrat la Electroputere, şi-ar fi dorit să se continue 
construcţia de locomotive şi de transformatoare  pe acel amplasament. Iată că în 
funcţie de publicul ţintă pe care l-ai avut şi de care vrei să ţii cont, vei căpăta un 



  

răspuns de o natură sau de alta. Eu zic că este o chestiune şi de sociologie aici,  
atunci când stabilim aceste zone în care ne vom desfăşura consultarea publică.  

          Dl. Viceprimar Sas: 
          Mă bucur foarte mult că a apărut această lege în care PUZ-urile vor fi aprobate în 

urma unei dezbateri publice.  De asemenea, eu zic că este un lucru bun, că în acest 
consiliu local au fost respinse foarte multe PUZ-uri. Au fost numeroase discuţii în 
acest consiliu local, însă, dacă ne vom uita la toate aceste PUZ-uri respinse,  şi vom 
întreba populaţia Craiovei, cu siguranţă toţi sunt de acord că acele PUZ-uri au fost 
respinse întrucât, cu siguranţă ar fi distrus foarte multe zone din municipiul Craiova. 
Din păcate, sunt unii arhitecţi de valoare care au propus aceste ca PUZ-uri să fie 
realizate în municipiul Craiova.     

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

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului municipiului 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de funcţionare a 
pieţelor din municipiul Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă regulamentele de funcţionare ale „Pieţei Centrale”, „Pieţei Brazda 

lui Novac”, „Pieţei Gării”  şi „Pieţei 1 Mai” din municipiul Craiova, 
prevăzute în anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Cariova nr.126/2005. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri  
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de 
obiective, în vederea  organizării şi desfăşurării concursului de proiecte 
de management la Casa de de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova. 



  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Avem buletin de vot cu propuneri. 

Titular la comisie Badea Pavel – consilier local, la comisia de soluţionare a 
contestaţiilor – Magla Dan Iulius, şi la membri supleanţi – Mărgărit Dorin 
Constantin.  Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă înmânăm buletinele de vot.  

          S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare.  

Dl. Ţui: 
Proces-verbal încheiat azi, 31.03.2011, cu ocazia desemnării membrilor comisiei 

pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu”. 26 voturi valabil exprimate. 1 vot anulat. Emil Boroghină – 
26 voturi pentru, Ştefănescu Ilarian -  26 voturi pentru, Badea Pavel -  26 voturi 
pentru, Coşoveanu Gabriel -  26 voturi pentru, Fabian Gheorghe -  26 voturi pentru, 
Magla Dan Iulius  - 26 voturi pentru, membri supleanţi: Irimescu Lucian -  26 voturi 
pentru,  Mihaescu Mihai -  26 voturi pentru, Mărgărit Dorin Constantin -  26 voturi 
pentru. Semnează membrii comisiei de validare. 

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

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management la Casa de de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova 
şi Caietul de obiective privind proiectul de management, prevăzute în 
anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă comisia pentru desfăşurarea concursului de proiecte de 
management la Casa  de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova şi comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, în componenţa prevăzută în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări 
de interes local, pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă, pe 
care una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară 
a ajutorului social are obligaţia să le efectueze. 

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 de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2011, 

pentru repartizarea orelor de muncă, pe care una dintre persoanele majore 



  

apte de muncă din familia beneficiară a ajutorului social are obligaţia să le 
efectueze, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, Regia 
Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova şi S.C. „Salubritate 
Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor proprii de evalu are a 
veniturilor poten ţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate. 

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 lista cu bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile 

unei familii, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă lista cu bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile unei familii, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

Art.3.  Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale provenite din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de strictă necesitate, conform anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.93/2007. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei situaţiilor deosebite care 
justific ă acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele datorate 
calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor. 

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 lista situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de 

urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 



  

accidentelor, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Pentru a beneficia de ajutor de urgenţă în situaţiile deosebite prevăzute la 
art.1, solicitanţii vor adresa autorităţii locale o cerere, având ataşate actele 
prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.476/2006. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind 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 aprilie 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 APRILIE 
2011, în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de 
încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 

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

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



  

- pentru asistenţii personali profesionişti  ai persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei 
lunare transmise de DGASPC Dolj. 

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii martie 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. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2011, a nivelului 
contribu ţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la fi nanţarea 
activităţii de protecţie a copilului care beneficiază de o măsură de 
ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în plasament, din  
municipiul Craiov a. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea în conţinut la art. 

1, hotărârea care se modifică sau care încetează, este cea  cu nr. 33/2011, nu 
43/2011. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se stabileşte, pentru anul 2011, nivelul contribuţiei Consiliului Local al 

Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copilului care 
beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în 
plasament, din  municipiul Craiova, în cuantum de 25% din costurile 
aprobate de Consiliul Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 33/2011, respectiv 
4239 lei/an/minor instituţionalizat şi 1688 lei/an/minor aflat în plasament.  

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

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

19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unei sume 
de bani, pentru organizarea Festivalului Zilele Francofoniei, ediţia a XVI 
– a. 

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 alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a sumei de 3.000 lei, pentru 
organizarea Festivalului Zilele Francofoniei, ediţia a XVI – a. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi 
Compartimentul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 
Redacţie Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

20. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unei sume 
de bani, pentru organizarea Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, 
ediţia de primăvară 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 alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a sumei de 7.000 lei, pentru 
organizarea Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, ediţia de primăvară 
2011. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi 
Compartimentul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 
Redacţie Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

21.  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 februarie 
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 alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea 

integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice 



  

furnizate populaţiei, pentru luna februarie 2011, în valoare de 2.682.294,70 
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. 
 
 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii gestiunii delegate 
pentru serviciul de ecarisaj din municipiul Craiova, cu atribuirea directă 
a contractului de delegare, către S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă modalitatea gestiunii delegate pentru serviciul de ecarisaj din 

municipiul Craiova, cu atribuirea directă a contractului de delegare, către 
S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea prin negociere directă, către S.C. „Salubritate 
Craiova” S.R.L., a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului 
Craiova din componeneţa sistemului de utilităţi publice specifice serviciului 
de ecarisaj. 

Art.3. Contractul de delegare a gestiunii va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în 30 de zile de la aprobarea contractului de 
concesionare de bunuri proprietate publică şi privată a municipiului Craiova 
din componeneţa sistemului de utilităţi publice specifice serviciului de 
ecarisaj. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri,  se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.494/2007 şi îşi încetează 
efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2006 şi 
nr.147/2007.  

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

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



  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru staţiile 
mijloacelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale, 
pentru municipiul Craiova. 

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

          Dl. Boboc: 
          Am o întrebare, dacă acest amplasament este valabil pentru cei doi operatori de 

transport. Dacă este valabil numai pentru RAT sau şi pentru Fraţii Bacriz. Din 
constatările noastre rezultă că Fraţii Bacriz nu respectă aceste amplasamente şi nu 
au trasee delimitate pe care circulă, şi aici ar trebui să intervină primăria. Aştept un 
răspuns dacă ele se adresează celor doi operatori sau  numai Regiei de transport. 

          Dl. Viceprimar Sas: 
          Aceste staţii sunt pentru curse regulate speciale, adică pentru Ford, de exemplu, 

pentru cei care merg la Işalniţa. Despre astfel de staţii este vorba. Cât despre cei de 
la Fraţii Bacriz, dl. Director de la Poliţia Locală este în sală şi va verifica dacă 
acestea respectă sau nu acele trasee.  

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

Art.1.  Se aprobă amplasamentele pentru staţiile mijloacelor de transport public de 
persoane prin curse regulate speciale conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

24. 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. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

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

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



  

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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 prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, care au ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

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

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

închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Contractele de închiriere se completează cu un nou articol, care va avea 
următorul conţinut: 

  „În cazul neexecutării obligaţiilor locatarului, contractul se desfiinţează de 
drept, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti (pact comisoriu grad IV)”. 

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

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

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

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

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
 Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 

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

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractelor prevăzute la art. 1, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală 
având dreptul să dezafecteze terenul închiriat ocupat de investiţiile realizate 
şi să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a 
locatarului. 

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

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004, 360/2010 şi 
408/2010. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.17T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.04.2016, a 

duratei contractului de concesiune nr.17T/2001, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiul Craiova  şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L., având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
99,54 mp., situat în Calea Bucureşti, bl. 14C.  



  

 Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii lovale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractului prevăzut la art. 1, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală 
având dreptul să dezafecteze terenul concesionat ocupat de investiţiile 
realizate şi să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala 
exclusivă a concesionarului. 

Art.3. Redevenţa aferentă terenului concesionat, care face obiectul contractului de 
concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi renegociată, având 
ca preţ de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010, referitoare la aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2011.  

 Începând cu anul 2012, redevenţa renegociată se va actualiza în funcţie de 
indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de  modificare a contractului de concesiune nr.17T/2001. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/2000. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  Direcţia 
Impozite şi Taxe şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

28. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care 
au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Contractele se vor încheia până la data de 19.05.2014. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 



  

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

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

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către 
S.C. ELGA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Stejarul”, situat în Parcul 
„Tineretului” din municipiul Craiova. 

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

          Dl. Albăstroiu: 
          Eu m-am abţinut şi la comisia juridică tot din aceeaşi cauză şi anume, până acum 

la toate concesiunile pe care le-am făcut, au fost făcute pe 15 ani. Aici mi se pare 
prea mult 49 de ani.  Dacă am mers cu 15 ani, hai să mergem cu 15 ani până la 
sfârşitul mandatul. Dacă după aceea va hotărâ altfel noul consiliu,  să facă dânşii. Aş 
vrea acest amendament, dacă se poate. 

          D-na Secretar: 
          Eu o să vă răspund ca şi în comisia juridică, această concesiune este pe o durată 

maximă întrucât spaţiul al cărui teren îl concesionăm, este o construcţie definitivă, 
aparţinând unui proprietar care a cumpărat un activ de la o fostă societate 
comercială, ICSAP. Ca atare, dat fiind obiectul acesteia, natura construcţiei, se 
poate face concesiunea pe durată maximă.  Municipiul Craiova a aprobat prin 
autoritatea locală 15 ani numai pentru terase, construcţie care are un caracter, de 
principiu, provizoriu. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Am o întrebare de pus pentru că punctul acesta nu l-am discutat la comisie.  Dacă 

redevenţa care se va stabili este fixă pe toţi cei 49 de ani.  
          D-na Secretar: 
          Redevenţa se stabileşte la data încheierii contractului, în urma negocierii şi în 

baza raportului de evaluare, potrivit legii, urmând a se recupera, cu alte cuvinte,  
preţul, aşa cum spune legea, pe durata de jumătate a contractului. Aşa scrie în 
contracte şi în temeiul legal în cesiune. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Eu zic că ar fi bine ca această redevenţă să fie reactualizată o dată la cinci ani de 

zile măcar. 
          D-na Secretar: 
          Redevenţa se stabileşte în baza unui raport de evaluare pe care dvs. îl veţi aproba. 

Condiţiile de renegociere sunt stabilite prin contract care are un model cadru 
prevăzut de lege.  

          Dl. Ştefârţă: 



  

          Eu vă spun că ţin minte în fostul mandat când aveam grijă ca inclusiv închirierile 
şi inclusiv concesionările, la un număr de ani să putem să negociem cuantumul 
respectiv.   

          D-na Secretar: 
          Ce vă aduceţi dvs. aminte are în vedere data la care se făcea prelungirea 

contractului. Aici există o posibilitate de prelungire cu jumătate din durata maximă, 
dar care  expiră, vă daţi seama când. Renegocierea nu se poate decât dacă dvs. 
schimbaţi modalitatea de reglementare a condiţiei privind plata preţului respectiv a 
redevenţei. În lege spune clar cum se determină. Întrucât redevenţa pe care o stabiliţi 
şi pe care dvs. trebuie să o aprobaţi ca preţ de pornire la raportul de evaluare 
presupune o estimare a modalităţii de plată ca să acopere pe toată durata preţul pe 
care acest teren îl are.   Mai mare atenţie eventual,  la data la care se stabileşte prin 
raport de evaluare preţul de pornire.  

          Dl. Ştefârţă: 
          Noi nu putem să estimăm care va fi preţul de pornire. 
          D-na Secretar: 
          Economic sunteţi obligaţi să estimaţi că sunt modalităţi de calcul. 
          Dl. Ştefârţă: 
          Este greu de estimat care va fi inflaţia peste 49 de ani. 
          D-na Secretar: 
          Atunci propuneţi o modificare a contractului atunci când venim cu raportul de 

evaluare.  
          Dl. Preşedinte: 
          Având în vedere amendamentul d-lui Albăstroiu, avem două variante pentru acest 

proiect.   
          D-na Secretar: 
          Eu nu consider că este un amendament, întrucât toate comisiile şi-au însuşit 

proiectul executivului, iar noi ne menţinem şi atunci se supune la vot proiectul 
executivului.  

          Dl. Ştefârţă: 
          Eu nu vreau să schimb proiectul executivului,  eu vreau să discutăm contractul în 

consiliu. 
          D-na Secretar: 
          Noi nu comentăm acum amendamentul dvs. care este examinat şi la raportul de 

evaluare.  Amendamentul propus de dl. Albăstroiu îl examinăm acum care este de 
natură a modifica proiectul, ori  noi ne susţinem proiectul executivului cu 49 de ani.   

          Dl. Albăstroiu: 
          Să se facă modificarea şi în funcţie de ceea ce spunea dl. Ştefârţă referitor la 

contract.  
          D-na Secretar: 
          Adică eu să-mi însuşesc pentru executiv propunerea dvs. Eu menţin proiectul aşa 

cum este, că am dat viză de legalitate. 
          Dl. Răducănoiu: 



  

          N-avem decât o singură variantă la acest proiect de hotărâre, să se supună la vot 
în ordine proiectul iniţiat de executiv, şi dacă pică la vot se aprobă amendamentul.   

           D-ra Predescu: 
           Oricum trebuie să discutăm în raport de obiectul acestui proiect şi nu în afara 

obiectului. Când vom discuta negocierea preţului în raport de evaluarea care se va 
face, cu privire la evaluare se  vor face discuţiile care s-au făcut deja astăzi. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul aşa cum a fost propus de executiv. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, către S.C. ELGA S.A., pe o 
perioadă de 49 de ani, a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1005 mp., aferent Restaurantului 
„Stejarul”, situat în Parcul „Tineretului” din municipiul Craiova, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi S.C. ELGA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă (Albăstroiu, Ştefârţă).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind achizi ţionarea unor terenuri, situate în 
municipiul Craiova, str. Potelu, nr.93. 

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 achiziţionarea (cumpărarea) a două terenuri, situate în str. Potelu, 

nr.93, cu destinaţia de drumuri publice, identificate după cum urmează: 
a) terenul în suprafaţă de 38 mp, înscris cu număr cadastral 200939, în 
cartea funciară nr.200939 a municipiului Craiova, identificat conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) terenul în suprafaţă de 18 mp, înscris cu număr cadastral 6939/1/2, în 
cartea funciară nr.204537 a municipiului Craiova, identificat conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Preţul de achiziţionare al terenurilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, este de 35170 lei, conform sentinţei civile nr.2475/13.02.2009, 



  

pronunţată în dosarul nr.4025/215/2008, al Judecătoriei Craiova, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin decizia nr.1798/2009 a Tribunalului Dolj. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ  vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a  
unor spaţii, situate în Piaţa Centrală 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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a  spaţiilor comerciale  din clădirile  C18 poziţia 29, 32 şi C19 poziţia 40, 
situate în Piaţa Centrală Craiova şi care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, identificate în planul de releveu, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea comercializării 
de produse agro-alimentare şi nealimentare. 

Art.2 . Se aprobă Caietele de sarcini în vederea închirierii bunurilor identificate la 
art. 1, conform anexelor nr. 2 – 4 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unui spaţiu comercial, situat în Piaţa Brazda lui Novac. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.   Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a spaţiului cu destinaţia galantar de produse lactate, care aparţine domeniului 
public  al municipiului Craiova, în suprafaţă de 3,19 mp., situat în clădirea 
de produse lactate  din Piaţa Brazda lui Novac, identificat conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri  Craiova S.R.L. să 
desemneze comisia de evaluare a ofertelor şi să semneze contractul de 
închiriere. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. O singură modificare la art. 3 

preţul este stabilit conform art. 67  alin. 3. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova, identificate conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractele de închiriere, prevăzute la art.1. 



  

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

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de închirier e 
nr.2208/2007 ce are ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, Piaţa 
Centrală. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă modificarea  contractului de închiriere nr. 2208/2007 ce are ca 

obiect    terenul în suprafaţă de 25,80 mp., situat în municipiul Craiova, 
Piaţa Centrală, în sensul înlocuirii părţii contractuale S.C. SPANILCOM 
S.R.L., cu S.C. VIE VIN SEGARCEA S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
semneze actul adiţional   la contractul de închiriere prevăzut la art.1. din 
prezenta hotărâre. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea 
concesionării, a unui spaţiu situat în incinta dispensarului Podari. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vedera concesionării,  a spaţiului care 

aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în incinta 
Dispensarului Uman Podari, din str. Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, în 
vederea amenajării unei farmacii, identificat conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea scoaterii la licitaţie a spaţiului 
identificat la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



  

Art.3 . Preţul minim al redevenţei va fi stabilit prin raport de evaluare, care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
evaluare a ofertelor, să încheie şi să semneze contractul de concesiune. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al  municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu completarea făcută la comisii 

prin adăugarea celor trei străzi: Caracal, Amaradia şi Olteţ. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  

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



  

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

      b) se modifică elementele de identificare ale unor bunuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului        
Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 

             Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                           intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
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 modificarea inventarului bunurilor afl ate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea Regiei  

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova 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 reactualizarea Studiului de fezabilitate referitor la 
„Modernizarea sistemului centralizat de distribuţie a energiei termice la 
consumatorii finali din municipiul Craiova”,. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă reactualizarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare sistem 

centralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din 
municipiul Craiova, jud. Dolj”, precum şi a indicatorilor tehnico – 
economici, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)  28.506,89 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )             21.721,86 mii lei 
• Lungime conducta preizolată montată             20.413,00 m 
• Durata de realizare                                           36 ani, 
( 1 Euro = 4,3 lei) 
prevăzut 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.464/2006. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii 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. 
 
 

40. Proiect de hotărâre reactualizarea devizului general pentru obiectivul 
„Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova, etapa a 
III-a”. 

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 reactualizarea devizului general pentru obiectivul “Modernizarea 

punctelor termice din municipiul Craiova, etapa a – III – a”, precum şi a 
devizelor pe obiect, cu următorii indicatori tehnico – economici:  

47. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)  62.772,25 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )           29.798,70 mii lei 
• Durata de realizare                                        2 ani, 
( 1 Euro = 4,3 lei) 
prevăzut 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.150/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii 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. 
 
 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii proprietate privat ă a statului, care 
urmează să fie vândute. 

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

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

Municipiului Craiova nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de 
prestări servicii care urmează să fie vândute, prin completare cu spaţiul în 
suprafaţă de 118,02 mp., situat în municipiul Craiova, str. Lipscani, nr.33. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico – Financiară, Comisia pentru 
vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii şi S.C.AFLEX S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2010 şi nr.153/2010 referitoare la închirierea 
terenurilor apar ţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

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 poziţiei nr.4 din anexa  Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.68/2010, în sensul reducerii suprafeţei de teren 
închiriat, situat în str. Principatele Unite, zona bl.12-14, de la 21,35 mp., la 
18,31 mp. 



  

Art.2. Se aprobă modificarea poziţiei nr.1 din anexa la  Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.153/2010, în sensul reducerii suprafeţei de teren 
închiriat, situat în str.Calea Bucureşti (lângă bl.B4), de la 25 mp., la 21 mp. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei nr.22 din anexa nr.2 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2009 
referitoare la contractul de închiriere având ca obiect terenul situat în 
str. Brestei. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. O să vă rog să fi ţi de acord cu 

modificarea conţinutului hotărârii în sensul că noi am aprobat întotdeauna anularea 
poziţiei şi, pe cale de consecinţă, vine desfiinţarea. Este restanţa pe care am avut-o 
în şedinţa de data trecută, când am avut de verificat starea de fapt şi a dosarului, 
inclusiv cererile depuse de societatea care avea şi intervenţii la audienţe. Deci forma 
proiectului va fi clar: “se aprobă anularea poziţiei din anexa doi la hotărâre” şi pe 
cale de consecinţă este condiţia asta, întrucât desfiinţarea este atributul exclusiv al 
primarului.  

Dl. Nedelescu: 
În şedinţa trecută eu am avut o intervenţie aici şi am rugat consiliului clemenţă şi 

eu şi colega Bianca Predescu, pentru această poziţie. Am înţeles acum de la d-na 
Secretar, dar nu ştiu dacă s-a mai luat legătura. Din informaţiile pe care le am eu, ei 
se aflau în instanţă şi am înţeles că au câştigat procesul.   

D-na  Secretar: 
          Nu are legătură obiectul acţiunii pe care o are cu noi legat de regimul juridic cu 

natura anulării poziţiei care are în vedere obligaţia de a plăti pe ultimii trei ani şi de 
a respecta condiţiile din hotărârea anterioară.  Acţiunea are cu totul alt obiect.  

          Dl. Nedelescu: 
          Nu ştiam ce obiect are acţiunea şi am solicitat clemenţă atunci şi am înţeles acum 

că a câştigat. Dacă aceasta este situaţia, nu avem ce face. 
          D-na Secretar: 
          Vă amintiţi că dl. Viceprimar a spus că lăsăm o lună şi examinăm. Obiectul 

acţiunii avea în vedere numai regimul juridic, nu are legătură cu ceea ce însemna 
respectarea obligaţiei pentru ultimii trei ani să achite şi să vină la zi cu datoriile. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu forma modificată. Cine este 

pentru? 



  

Art.1.   Se aprobă anularea poziţiei nr.22 din anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2009 şi pe cale de consecinţă 
desfiinţarea construcţiei provizorii şi aducerea terenului pe care este 
amplasată, la starea iniţială, pe cheltuiala proprie a proprietarului 
construcţiei. 

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru 
şi 9 voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, 
Lupulescu, Boboc, Nedelescu, Pîrvuleasa).  
 
 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010 referitoarecla aprobarea impozitelor 
şi taxelor locale, pentru 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.428/2010, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, după cum 
urmează: 

 a). Se completează Capitolul I – Impozite şi taxe, după art.17, cu un nou 
articol, care va avea următorul conţinut: 

 „Taxa pentru eliberarea certificatului de producător şi viza anuală a acestuia 
se stabileşte la valoarea de 68 lei” 
b). Se completează art.65, Capitolul III – Taxe extrajudiciare de timbru , 
cu un nou capitol, astfel: 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor dobândite în baza Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 
exceţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere 

13 lei 

Art.2. Hotărârea astfel modificată va fi republicată, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

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



  

Economico–Financiară, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Asistenţă şi 
Protecţie Socială, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi 
Investiţii, Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, Regia Autonomă 
Termoficare Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, Serviciul Public de Salubritate,  Serviciul Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, Administraţia Finanţelor Publice Craiova şi 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova 

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

         Dl. Ştefârţă: 
         Să punem termen de 24 luni, nu 12 luni. Mi se pare prea scurt 12 luni în condiţiile 

în care nici cadastrul Craiovei nu s-a terminat, mai ales că legea prevede prelungirea 
până la 36 luni.   Eu zic că 24 de luni ar fi un termen rezonabil, nici prea lung, nici 
prea scurt.   

          Dl. Preşedinte: 
          Dl. Viceprimar Teodor sas susţine proiectul astfel cum a fost propus. Supun 

aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
        Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General 

al Municipiului Craiova, până la data de 29.02.2012. 
     Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000. 
     Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.292/2010 referitoare la aprobarea 
Regulamentului cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare” al municipiului Craiova.      

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



  

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

  Art.1. Se modifică art.7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.292/2010,  în sensul anulării din documentele necesare pentru 
promovarea propunerii de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al 
municipiului Craiova, a certificatului de cazier judiciar în original. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Compartimentul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător 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. 
 
 

47. Întreb ări şi interpelări.                                                                                                          
Dl. Răducănoiu: 
O singură problemă foarte scurt. Rugămintea este către RAT Craiova cu sprijinul 

executivului, să studieze foarte urgent posibilitatea de a rezolva problema 
transportului în comun în zilele de luni cu ocazia târgului şi sunt două variante, a 
treia putând fi cuplată, sau cuplajul celor două. Adică autobuzul centru – Făcăi 
circulă de regulă, din oră în oră şi ar fi bine ca în ziua de luni să circule din jumătate 
în jumătate de oră. De asemenea traseul Gară – Romaneşti ar putea fi prelungit până 
la târg în zilele de luni.  Sau combinaţia dintre cele două, în zilele de luni să circule 
un autobuz din jumătate în jumătate de oră, să fie prelungit şi celălalt. Dar repet, 
după un studiu cu specialiştii din cadrul RAT Craiova. Vă mulţumesc.  

  Dl. Viceprimar Sas: 
  Cu ocazia închiderii centrului, am avut numeroase şedinţe de sistematizare 

rutieră în care au fost prezenţi şi reprezentanţii RAT-ului. Am stabilit ca săptămâna 
viitoare, la două săptămâni după închiderea centrului municipiului Craiova, să aibă 
loc o nouă şedinţă de sistematizare, în care specialiştii RAT  să spună exact unde 
este nevoie să se modifice anumite trasee, fie că sunt prea aglomerate, că autobuzele 
nu pot circula în acele zone,  fie că autobuzele sunt prea pline, sau unele sunt prea 
puţin folosite. Vor analiza şi propunerea dvs. cu cele două trasee Centru – Făcăi 
care să circule mai des în cazul în care sunt foarte mulţi cetăţeni care au nevoie de 
acest mijloc de transport, deci în cazul în care se justifică acest lucru, cât şi pe 
traseul Gară – Romaneşti – Târg.  

Dl. Răducănoiu: 
Dacă s-a reţinut bine, numai în zilele de luni, când este târg şi eventual, 

duminica, după un studiu, nu în fiecare zi a săptămânii că nu se impune. 
Dl. Viceprimar Sas:   
Dânşii în cele două săptămâni de la închiderea centrului, trebuie să facă studii pe 

toate traseele, să  vadă dacă sunt necesare modificări. 
 Dl. Ştefârţă: 



  

Am trei puncte pe care vreau să le ating. Pentru primele două, de fapt pentru 
toate trei, nu am nevoie de răspuns acum în sală. O să vedeţi de ce. Pentru primele 
două aş vrea să mi se facă răspunsul scris.   

Prima problemă – am o întrebare la care vreau răspuns scris. Dacă executivul are 
de gând şi când  să traseze şi să amenajeze drumurile în cart. Veterani. 

 A doua întrebare la care vreau răspunsul scris este dacă are de gând şi când  să 
refacă drumurile în cart. Făcăi şi tot la cart. Făcăi, dacă se va face SF şi proiectul 
tehnic pentru canalizare, aşa cum este o hotărâre de consiliu luată în fosta 
legislatură.   

 Numai o mică observaţie la care vă spun că nu am nevoie de răspuns, vă rog să 
vă ocupaţi de starea statuilor de pe Aleea Personalităţilor şi statuia din faţa Parcului 
căreia a început să i se degradeze soclul. 

Dl. Nedelescu: 
Aş avea o intervenţie şi mă refer în primul rând la salubrizarea municipiului 

Craiova. Vreau să vă spun că din 2004 n-am mai văzut oraşul aşa murdar. Vă rog să 
se ia măsurile care se impun pentru a salubriza municipiul. Vă rog să mă credeţi şi 
cred că toţi aţi observat, mai ales dacă o maşină intră pe linia de tramvai şi merge cu 
viteză,  o să vedeţi ce praf se ridică în urma maşinii respective. Există o poluare 
exagerată a municipiului. Vă rog mult de tot să intervenim, probabil şi cu dl. 
Viceprimar, şi cu cei de la legea 416, nu ştiu, să prelungim programul. Cei de la 
salubritate sunt în măsură să facă un program încât să salubrizăm municipiul. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Viceprimar Sas:   
Oraşul este murdar, într-adevăr. În orice an, după trecerea iernii este normal ca 

oraşul să fie murdar. Au fost împrăştiate materiale antiderapante pe drumuri, deci 
este normal, absolut normal, să fie nisip. Activitatea de curăţenie în municipiul 
Craiova a început de două săptămâni, odată cu trecerea iernii. Muncitorii de la 
salubritate, sunt în număr mai mare decât anul trecut, deci dăm atenţie curăţeniei 
oraşului. Anul trecut erau la mătură 200 persoane, anul acesta sunt 350 persoane. 
Am angajat 150 de persoane din rândul celor care au fost disponibilizate anul trecut. 
Deja au început activitatea de răzuire a drumurilor, este o activitate foarte 
migăloasă, să zic aşa. Trebuie curăţate  şi să raşcheteze tot nămolul acela format pe 
marginea drumului, fiecare muncitor are normă fixă, fiecare trebuie să răzuiască pe 
zi 400 m. Noi sperăm într-o lună ca oraşul să fie curat aşa cum trebuie, însă, repet, 
de fiecare dată după trecerea iernii, este normal ca oraşul să fie murdar. Am început 
activităţi de salubrizare şi în zone în care oamenii nu ţin curăţenia. Inspectorii de la 
salubritate însoţiţi de poliţie locală merg la absolut toţi proprietarii de locuinţe să 
vadă dacă au contracte cu salubritatea fiindcă am constatat că în zone precum bd. 
Râului sunt foarte mulţi proprietari care nu au contracte de salubritate şi folosesc 
acel canal colector drept rampă de gunoi,. Eu zic că într-o lună oraşul va fi destul de 
curat. 

Dl. Nedelescu: 
Eu sunt de acord cu dl. Viceprimar şi n-aş vrea să creadă că intrăm în 

contradicţie. Într-adevăr, după iarnă oraşul arată mai murdar, însă eu fac o 



  

comparaţie ca cel care ştie acest oraş mai bine din 2004. În nici un an nu a fost cum 
se prezintă la ora actuală. Şi, dacă vreţi, extind comparaţia mea. Aveam satisfacţie 
când mergeam în alte oraşe şi vedeam că sunt murdare şi la noi era bine, însă acum 
m-a deranjat foarte tare când am mers la Severin şi ştiam că Severinul este mai 
murdar decât noi şi deja arată foarte bine şi noi arătăm aşa cum arătăm. Suntem 
capitala Olteniei totuşi, rugămintea este să intervenim. Ştiu că s-a intervenit, ştiu 
câţi oameni sunt, cunosc situaţia însă putem să urgentăm această situaţie. 

Dl. Viceprimar Sas: 
În continuare susţin că am văzut şi alte oraşe din zona de sud a ţării şi în 

continuare susţin, Craiova este unul dintre cele mai curate şi arată cel mai bine din 
zona Olteniei. Eu zic că este mult mai curat decât Drobeta Turnu Severin, nu 
suportă comparaţie.  Repet, sunt anumite zone unde oamenii nu ţin curăţenia şi 
indiferent cât i-am păzi, indiferent ce am face, nu avem ce să le facem. Vă spun că 
sunt foarte mulţumit de cei de la salubritate  şi îşi fac treaba.  

Dl. Preşedinte: 
Cu regret, am observat că cetăţenii Craiovei nu îşi fac treaba decât dacă sunt 

sancţionaţi, ceea ce cred că nu este normal. Haideţi să facem puţin efort să 
menţinem curăţenia şi din bun simţ şi din alte motive decât de frica sancţiunilor. 

Dl. Boboc: 
Am trei probleme la care doresc răspuns în scris. Înainte de aceasta, aş vrea să 

fac o precizarea. Dvs. aţi început şedinţa prin adresarea felicitărilor unui coleg care 
mâine împlineşte un număr de ani. Ca să folosesc un termen din sport şi să fim fair 
play, şi ieri un coleg a împlinit un anumit număr de ani. Este vorba de dl. 
Răducănoiu, şi este bine să-l felicităm şi pe dânsul.  

Cele trei întrebări la care doresc să primesc răspuns scris. La prima întrebare, aş 
dori să continui ceea ce am intervenit pe parcursul desfăşurării  şedinţei, în legătură 
cu Societatea Fraţii Bacriz. Aş dori să primesc un răspuns cu privire la condiţiile în 
care efectuează transport public Societatea Fraţii Bacriz. Noi cunoaştem ca ea a 
funcţionat ca operator de transport în municipiu în anumite condiţii. Cunoaştem şi o 
hotărâre pe care a luat-o Consiliul local. Ei au câştigat în instanţă. Eu nu sunt 
împotriva concurenţei, pot să circule, concurenţa este benefică, dar m-ar interesa 
condiţiile în care circulă. Când au încheiat un contract cu municipiul, aveau o 
capacitate, aveau nişte reguli, foloseau anumite trasee,  acum nu ştiu care sunt acele 
trasee, dacă sunt stabilite sau nu,  folosesc staţiile, nu ştiu dacă au aprobare sau nu,  
Practică preţuri diferite faâă de RAT, nu ştiu dacă este bine sau nu este bine şi 
atunci, dacă este al doilea operator care trebuie să funcţioneze în municipiu, el 
trebuie să se alinieze la nişte reguli pe care le impune municipalitatea şi doresc un 
răspuns pe această temă. Dacă sunt stabilite aceste reguli şi le respectă, foarte bine, 
este un concurent loial.  Dacă nu, trebuie să se alinieze la aceste reguli. Aceasta ar fi 
prima întrebare. 

A doua problemă, cu mai multe luni în urmă,  când s-a aprobat hotărârea cu 
privire la abonamentele subvenţionate pentru pensionari, s-a aprobat condiţionat 
pentru o perioadă determinată, urmând să aibă loc o analiză şi să se prezinte 
concluzii dacă soluţia respectivă este cea mai potrivită sau dacă necesită anumite 



  

corecţii.  Aş dori să se facă această analiză şi pentru luna următoare  să prezentăm 
dacă soluţia respectivă este potrivită sau dacă necesită anumite corecţii.  

A treia întrebare la care doresc tot răspuns în scris, în legătură cu organizarea 
activităţii în anumite pieţe din municipiu s-a făcut rearondarea unor produse în 
strada Brestei. La timpul potrivit s-a precizat că acestea au un caracter provizoriu 
urmând  ca după o perioadă să se analizeze şi să se revină. Această problemă este 
rezultată din audienţă pentru că oamenii vin la audienţă şi spun că acolo trebuiau să 
se vândă păsări, de exemplu, pe o perioadă. Cât timp se mai vând sau nu se mai 
vând? Şi acest răspuns vreau să-l primesc în scris. 

Dl. viceprimar Sas: 
Veţi primi toate răspunsurile în scris. O singură remarcă. În luna aprilie va fi 

reanalizată subvenţia pentru pensionari către RAT. Aşteptăm, de fapt propuneri, şi 
de  la RAT, şi de la consiliile consultative, şi de la dvs., consilierii locali, astfel încât 
să adoptăm soluţia optimă. 

Dl. Albăstroiu: 
Aş avea 3 probleme care vin din rândul cetăţenilor municipiului Craiova. 

Cetăţenii de vârsta a treia, doresc ca şi în alte oraşe ale României, la şedinţele 
Consiliului Local, un reprezentant al dumnealor pe care şi-l desemnează înainte de 
şedinţă, să îşi exprime unele puncte de vedere despre municipiul Craiova şi despre 
problemele municipiului Craiova. Este vorba despre un timp, conform 
regulamentului, foarte scurt, aşa cum ni se acordă şi nouă, consilierilor. Remarc, 
încă o dată, că acest lucru se întâmplă şi în alte oraşe ale României. 

A doua problemă. Se execută diferite lucrări în municipiul Craiova, prin care 
sunt nevoiţi să spargă atât domeniul public, alei, străzi, zone verzi şi am impresia că 
nu sunt urmărite de cei din cadrul primăriei aceste lucrări, pentru a fi definitivate şi 
să fie refăcute aşa cum au fost iniţial. Este vorba de  firma CEZ sau Electrica 
Slatina. În cart. Rovine, în special, au spart alei, au spart străzi, au refăcut decât 
asfaltul, dar în zonele verzi au făcut nişte muşuroaie, nişte mormane, deci nu le-au 
mai refăcut. Au scos gardul viu şi nu l-au mai repus. Aş dori să urmărească cei din 
cadrul primăriei, de la domeniul public, să se refacă aşa cum a fost iniţial. 

    A treia problemă pentru cetăţenii municipiului Craiova, din cartiere 
mărginaşe, îşi doresc foarte mult ca şi străzi  care nu sunt asfaltate nici cu piatră 
cubică nici cu asfalt, deci sunt cu pământ, să fie refăcute să se introducă utilaje, se le 
îndrepte practic. Eu zic că este o sumă infimă şi ceea ce cer dumnealor este 
justificat. Să încercăm să facem un tabel cu mai multe străzi, şi noi consilierii, şi 
primăria, să putem să-i ajutăm în primăvara aceasta că  după perioada de iarnă, aşa 
cum se ştie, s-a topit zăpada, apă pluvială fiind foarte multă, s-au făcut numai gropi 
şi nu mai pot să circule cu maşinile.   

Dl. viceprimar Sas: 
Cred că v-aţi referit prima dată la consiliile consultative. Din câte ştiu eu, legea 

interzice ca în plenul şedinţei reprezentanţii consiliilor consultative să poată lua 
cuvântul, însă în comisii oricând pot desemna un reprezentant care să poată expune 
problemele semnalate. 



  

În legătură cu spargerile de străzi, cu siguranţă acestea sunt neplăcute, însă, în 
acelaşi timp, nu putem bloca pe cei de la CEZ, pe cei de la Distrigaz, atunci când au 
o avarie, să nu facă acest lucru.  De asemenea, atunci când au de realizat o 
investiţie, nu putem să-i blocăm să nu facă acest lucru. De câţiva ani de zile 
încercăm foarte mult să punem cap la cap planurile de investiţii ale primăriei 
Craiova cu planurile de investiţii ale deţinătorilor de utilităţi, în ceea ce priveşte 
străzile pe bani europeni, chiar am reuşit acest lucru. De altfel, acesta este motivul 
pentru care este închisă acum str. Amaradiei. Cei de la Distrigaz şi de la CEZ 
schimbă conductele de gaze, respectiv de electricitate, înainte de a asfalta, tocmai 
pentru a nu mai apărea astfel de probleme  după ce asfaltăm strada să fim nevoiţi 
din nou să o spargem să schimbe conducta de gaze sau cablurile de curent. Într-
adevăr cei de la gospodărie comunală vor verifica mai mult şi zonele verzi dacă le 
refac la stadiul iniţial, deţinătorii de utilităţi sunt obligaţi să aibă un contract de 
refacere cu cineva  şi să refacă atât carosabilul cât şi zonele verzi. A fost o situaţie 
mai neplăcută, s-a întârziat destul de mult cu unele refaceri, întrucât în municipiul 
Craiova nu se găsea asfalt deoarece nu era pornită nici o staţie de asfalt. Acesta este 
motivul pentru care foarte multe străzi sparte, au fost iniţial acoperite doar cu 
pământ sau doar cu piatră cubică, nefiind asfaltate. De o săptămână au început  
asfaltările acestor porţiuni sparte din străzi şi este total neplăcut şi pentru noi să 
avem atâtea spargeri de străzi. Directorul de gaze chiar îmi spunea săptămâna 
trecută că  vor avea de înlocuit 100 km de conductă de gaze anul acesta, deci o să ne 
mai aşteptăm să fie sparte străzi în municipiul Craiova. Datoria noastră este să-i 
urmărim să refacă aşa cum trebuie acele străzi. 

Cât drepre pietruire şi nivelări de străzi, cei de la RAADPFL au un număr de 29 
de străzi de reparat, majoritatea în cart. Catargiu, acolo unde au fost lucrări de 
canalizare anul trecut şi au rămas străzi  denivelate, străzi nereparate în urma 
lucrărilor de canalizare de anul trecut. După ce le vor termina pe acestea care sunt 
prioritare,  îşi vor îndrepta atenţia spre alte străzi din municipiul Craiova  care au 
nevoie de nivelare, de pietruire, ca să se poată circula în condiţii decente pe acolo. 

Dl. Tudor: 
Astăzi am două probleme foarte scurte la care aş dori şi eu răspunsul în scris. 

Prima dintre ele se adresează RAADPFL. În urma audienţelor şi în urma discuţiilor 
avute în municipiul Craiova cu foarte mulţi cetăţeni pensionari, au solicitat dacă este 
posibil, amenajarea unor cluburi unde pe perioada iernii să-şi petreacă timpul liber, 
pentru că vara, primăvara, se mai strâng în parcuri, dar iarna nu au unde să-şi 
petreacă timpul liber. De aceea aş dori să facem o adresă către RAADPFL dacă 
există spaţii unde se pot amenaja astfel de cluburi. 

Aş dori o situaţie a abonamentelor eliberate pentru pensionari, pentru luna 
februarie 2011, pe tranşe de valoare a pensiei.   

Dl. Magla: 
Prima chestiune. Niciodată nu am solicitat lucruri de un grad de complexitate 

ieşit din comun, dar care să necesite costuri financiare deosebite. Ca atare, am 
marea rugăminte, ca interpelări de genul celei ce o voi face, să fie într-un timp 
decent şi rezolvate, nu să ne auzim după aceea să ne oferim unii altora explicaţii, 



  

pentru că nu este cazul. Concret, aş dori pe porţiunea de stradă Drumul Jiului şi 
continuare Hanul Roşu, să se bage un autogreder ca să se poată face practicabilă 
zona respectivă. Pur şi simplu nu există acces. 

V-aş ruga să se studieze şi putem după aceea discuta detaliat şi căuta o rezolvare 
pentru amplasarea unor puncte sanitare în zonele limitrofe, în zonele de periferie. 
Cu exemple concrete dacă vreţi, tot aici Drumul Jiului  şi Troaca. Făceaţi referire că 
oraşul aerată foarte bine, că cu traficul se circulă minunat. Eu cred că lucrurile 
acestea le vedeţi pe o machetă, nu în realitate. Mă voi referi la partea cu traficul. Nu 
sunt de absurd. Cu certitudine nu există soluţii miraculoase de alte străzi, alte 
rezolvări, dar măcar în perioada orelor de vârf. Singura soluţie, din punctul meu de 
vedere şi cred că este una corectă, este să ne folosim de angajaţii Poliţiei Locale 
care să fie prezenţi în trafic şi să ajute în mod concret la fluidizare. În orele de vârf 
este realmente impracticabil şi altă soluţie nu cred că poate fi găsită mai rapid şi mai 
eficient.  Sunt acolo persoane care au câştigat procesul cu reintegrarea în muncă, 
deci am găsi soluţii, nu trebuie să rupem de la alte activităţi, îi putem pe perioada 
aceasta de  un an şi jumătate, doi ani de zile, să le dăm responsabilităţi acolo şi chiar 
să ajute la rezolvarea unei probleme a oraşului. 

Dl. viceprimar Sas: 
Str. Drumul Jiului este inclusă în cele 29 de străzi pe care le are de făcut 

RAADPFL.    
Ţin să vă contrazic, eu zic că se circulă destul de bine în municipiul Craiova, 

chiar cu acest pasaj închis, este absolut normal să fie mai aglomerat decât înainte 
atâta timp cât este închisă Calea Bucureşti. Cum aţi spus şi dvs., alte străzi nu avem, 
acestea sunt toate. Faptul că avem de suferit un an în trafic asta nu înseamnă că nu 
ar fi trebuit să construim acel pasaj suprateran. Dacă aveţi soluţii mai bune, vă rog 
să vă implicaţi şi să veniţi şi dvs., chiar o să vă transmitem invitaţie scrisă, de câte 
ori sunt acele şedinţe de sistematizare rutieră. 

Cât despre Poliţia Locală de care dvs. aţi spus că nu este prezentă pe   străzi, 
vreau să vă spun că este un departament de circulaţie care are 57 de  poliţişti locali, 
numărul acestora a fost suplimentat la 80.  În orice moment al zilei, mergeţi mai 
departe pe străzi şi veţi constata că sunt 30 de poliţişti locali cu atribuţii în domeniul 
circulaţiei care sunt prezenţi pe străzi, deci îşi fac treaba. Nu vedeţi o maşină oprită 
pe Constantin Brâncuşi, nu vedeţi o maşină oprită pe Principatele Unite 
neregulamentar. La intersecţia de la Universitate de jos,  este destul de problematic 
traficul, este aglomerat. Este singurul loc foarte aglomerat datorat închiderii bd. 
Calea Bucureşti. Acolo jos, vom dori, dacă vom avea şi acceptul Poliţiei Rutiere să 
facem un sens giratoriu  la intersecţia lui Carol cu Calea Bucureşti. Eu zic că Poliţia 
Locală este prezentă pe străzi şi îşi face treaba.  

Cât despre curăţenie, ar putea fi şi mai bine, însă cei de la salubritate chiar îşi fac 
treaba, chiar sunt pe străzi, curăţenia a început de două săptămâni, important este ca 
şi anumiţi cetăţeni să menţină curăţenia. Dacă noi toţi nu menţinem curăţenia, atunci 
nici ei nu au ce să facă de unii singuri. 

Dl. Magla: 



  

Conturnaţi discuţia. N-am  spus nimic din cele pe care le prezentaţi dvs., am 
spus că decât solicit ca o soluţie cât se poate de eficace în aceste ore de vârf să fie 
prezenţi mai mult pe arterele cu probleme. Nu am auzit chestiunea asta nici la vreo 
audienţă, nicăieri, v-o spun din viaţa reală şi ca şofer şi ca pieton. N-am visat, n-am 
auzit pe te miri unde. Vă dau exemplu că aţi spus  că aici la Universitate, bineînţeles 
că ţine şi de disciplină şi de educaţie, dar nu poţi să-i civilizezi pe toţi. Asta este 
lumea. De la Teatrul Naţional până la Primărie intră pe contrasens şi iese dezastru. 

Dl. viceprimar Sas: 
În ce zi vreţi dvs. mergem împreună pe oricare din aceste rute ocolitoare extrem 

de aglomerate, mergem şi astăzi, dacă vreţi, acum, după ce terminăm şedinţa, şi o să 
vedeţi că pe oricare din aceste străzi sunt poliţişti locali prezenţi. Sunt 30 la orice 
oră prezenţi în trafic. Pe Constantin Brâncuşi sunt patru agenţi care nu lasă maşinile 
să oprească.  Dacă sunt soluţii mai bune pe care le puteţi da dvs., vă rog. 

Dl. Ursu: 
În contextul în care primăvara bate la uşă şi anotimpul ploios este inevitabil, 

ploile torenţiale sunt foarte frecvente. În acest context aş dori ca la Compania de 
Apă să se suplimenteze cantitatea de motorină pentru maşinile care intervin în 
zonele calamitate şi care nu au canalizare. 

 Reluarea lucrărilor de plombare a străzilor deficitare, una dintre ele fiind str. H. 
Ford pe care nu se poate circula, mai ales în orele de vârf, şi a intrărilor în 
municipiul Craiova, aceste intrări fiind un dezastru pentru autoturisme.  

Să se impună contracte către toate locuinţele cu salubritatea. Anumite persoane 
din acest municipiu îşi aruncă  gunoaiele la voia întâmplării şi atunci ar necesita 
amenzi date acestor oameni care nu vor să respecte curăţenia în acest municipiu. 
Dorim să avem şi noi un municipiu curat. 

O altă problemă foarte mare  este CEZ. Domnii de la CEZ  n-au reuşit încă să 
remedieze anumite transformatoare din municipiul Craiova producând scurt şi opriri 
de energie electrică provocând arderea bunurilor personale ale cetăţenilor. Vă rog să 
luaţi legătura cu domnii de la CEZ  care nu doresc să discute cu noi. 

Dl. viceprimar Sas: 
Este prezent şi dl. Director de la Compania de Apă în sală. Eu cred că au 

motorină acele utilaje care pot să ia apa. Vă referiţi la cart. Romaneşti, dar ei trebuie 
să vină cu acele vidanje să ia apa şi să o ducă într-o canalizare. Nu pot să o ia şi  să 
o pompeze în altă parte tot în Romaneşti fiindcă nu există canalizare. 

Dl. director Buruian ă: 
În acest an începe masterplanul în judeţul Dolj cu alimentare cu apă. Cart. 

Bariera Vâlcii, cart. Romaneşti şi cart. Veterani au prioritate  în acest an în 
municipiul Craiova pentru sistemul de canalizare. 

Dl. viceprimar Sas: 
În legătură cu contractele cu salubritatea, am mai amintit mai devreme, cei de la 

salubritate verifică absolut toate imobilele din municipiul Craiova să vadă dacă au 
contracte. Au mai făcut această acţiune şi anul trecut, însă, din păcate, sunt foarte 
mulţi locatari care, la fel cum aţi spus şi dvs., folosesc domeniul public  drept rampă 
de gunoi pentru a plăti mai puţin la salubritate, pentru a plăti o cantitate de gunoi 



  

mult mai mică. Aceeaşi problemă este cu agenţii comerciali care aproape toţi au 
contracte cu salubritatea însă declară cantităţi foarte mici de gunoi pe care să le 
plătească, şi restul fie îl aruncă la marginea drumului cum aţi spus dvs, fie îl duc la 
rampele de gunoi de la asociaţiile de proprietari. Se aplică amenzi şi pentru astfel de 
persoane însă sunt foarte greu de prins. Trebuie în anumite puncte să fie pândiţi 
permanent.   Este foarte dificil. 

Cât despre plombarea de străzi, până la acest moment nu este finalizată licitaţia 
pentru asfaltarea în municipiul Craiova, este o licitaţie în desfăşurare, iar în acest 
domeniu de reparaţii străzi, ea încă nu este finalizată. Imediat ce este finalizată şi 
avem un contractor care poate să aasfalteze aceste străzi, cu siguranţă vom începe 
cu bulevardele principale, unde aveţi dreptate, mai ales intrările în oraş, au mari 
probleme. Noi am mai încercat cu RAADPFL, în anumite zone, cum este str. 
Pelendava, cum este drumul care duce către Bechet, gropile foarte mari le-au 
astupat cu piatră de râu, cu piatră cubică provizoriu până avem posibilitatea să le 
asfaltăm. 

Dl. Badea: 
O rugăminte pentru executiv. Vă rog ca pe viitor să urgentaţi reactualizarea 

marcajelor pietonale.     
Dl. Albăstroiu a uitat să pună o întrebare pe care am s-o pun eu acum aceea de a 

ne spune ce aveţi în intenţie pentru sâmbăta şi duminica pentru zona centrală pentru 
că închideaţi centrul şi deja circulaţia este teribilă din punct de vedere al traficului şi 
cred că ar fi necesar să lăsaţi deschis pe perioada week end-ului.  

Într-o altă ordine de idei am văzut că acest consiliu local are în administrare prin 
Serviciul Fond Locativ 1065 de spaţii locative. Acestea sunt formate  din 497 
locuinţe pentru tineri prin programul ANL, în Craioviţa şi în Potelu, 155 le-am 
preluat de la RAADPFL, restul fiind prin Râului, Drumul Apelor, Brestei. Ce pot 
spune este că aceste 1065 de spaţii locative  sunt total insuficiente pentru a rezolva 
problemele tinerilor  şi ale persoanelor cu probleme sociale. Un oraş cu peste 300 
mii locuitori are totuşi un fond locativ prea mic. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli 
am alocat doar un miliard şapte sute mii lei vechi pentru faza a treia proiectul 
Potelu. Eu cred că este totuşi prea puţin. Aş avea rugămintea către executiv să mi se 
transmită scris ce demersuri s-au făcut pentru atragerea de fonduri pentru 
construcţia de locuinţe prin programul ANL pentru anul 2011 şi dacă executivul are 
în intenţie în următoarea perioadă  să mărească acest fond locativ, acest număr de 
locuinţe pentru tineri. Fac parte din comisia care reglează această problemă şi vă pot 
spune că avem o listă de peste 800 persoane ce îndeplinesc condiţiile  legale pentru 
a obţine o locuinţă. 

Dl. viceprimar Sas: 
În legătură cu marcajele rutiere şi pietonale anul acesta se va achiziţiona o 

cantitate de vopsea echivalentă cu cea de anul trecut, vor fi realizate la fel de multe 
marcaje rutiere ca şi anul trecut, avem bani prinşi în buget, bugetul a fost aprobat 
abia la mijlocul lunii februarie, la sfârşitul lunii februarie a venit viza de legalitate. 
Procedurile de licitaţie au început însă cu toţii ştiţi cât durează astfel de proceduri. 
Probabil undeva în luna mai  vom putea demara şi vom putea începe şi aceste 



  

marcaje rutiere care sunt prinse în buget, este prinsă aceeaşi sumă de bani ca şi anul 
trecut şi va fi achiziţionată aceeaşi cantitate de vopsea ca şi anul trecut, urmând ca la 
o rectificare de buget, dacă este necesar, să mai alocăm bani suplimentari pentru 
marcajele rutiere.   

Cât despre str. A.I. Cuza am luat decizia în şedinţa de sistematizare să o 
deschidem în timpul săptămânii şi seara, însă în weekend, sâmbăta şi duminica am 
luat decizia ca aceasta să rămână închisă, însă în cazul în care vom vedea că pe 
parcurs traficul este foarte aglomerat, că nu se mai poate circula, vom lua decizia 
probabil să o deschidem şi sâmbăta şi duminica, însă ţin să vă amintesc că în câteva 
luni va fi cu siguranţă închisă şi str. A.I. Cuza că vor începe lucrările la pasajul 
subteran.   

Despre spaţiile locative veţi primi un răspuns scris. Ştiu că sunt foarte multe 
cerinţe atât de locuinţe ANL, cât şi de locuinţe sociale, ştiu acest lucru de la 
audienţe, probabil în viitor la rectificări trebuie să alocăm mai mulţi bani şi pentru 
construcţia de astfel de locuinţe sociale. 

Dl. Giurgiu: 
Aş vrea o inventariere a străzilor şi verificare sau completarea capacelor de 

canal. Le lovim de chestia asta de foarte multe luni, se întâmplă să avem foarte 
multe străzi cu capace lipsă. Ce se întâmplă cu ele, ne dăm cu toţii seama, ajung 
undeva la fier vechi. Este foarte important să le completăm. Sunt foarte multe străzi 
cu cauciucuri puse în loc de capace, diferite crenguţe şi alte minuni. Am primit 
nenumărate observaţii legate de  acest lucru şi v-aş ruga, dacă se poate în cel mai 
scurt timp să rezolvăm problema aceasta. 

A doua chestiune este str. Sărarilor. Se lucrează pe zona cu case. Acolo nu cred 
că este nevoie de licitaţie pentru completare cu asfalt, readucere la stadiul iniţial. 
Strada nu ştiu dacă are mai mult de doi ani de când este refăcută integral sau doar 
diferite porţiuni până jos la Siloz.   Sunt refăcute aşa cum sunt, nu ştiu cine le-a 
recepţionat şi cum s-au recepţionat acele porţiuni refăcute, rugămintea ar fi să se 
reia toate străzile care sunt în garanţie, să se verifice toate lucrările, cine le-a 
recepţionat şi dacă se poate să primesc un răspuns în scris. 

  A treia problemă este str. Lămâiţei. Este impracticabilă, dacă se poate interveni 
până la rezolvarea cu licitaţia, măcar să se completeze găurile care sunt. Din punctul 
meu de vedere, este tardiv să completăm, ar trebui refăcut complet covorul asfaltic. 

Dl. viceprimar Sas: 
În legătură cu capacele de canal, cunoaştem situaţia, în fiecare săptămână 

anumiţi cetăţeni fură astfel de capace de canal în număr de 50 până la 100 pe 
săptămână. Permanent se face inventarierea lor, însă atâta timp cât sunt tot furate, 
câteva zile este absolut normal să lipsească acel capac de canal. Dl director de la 
Compania de Apă ştie acest lucru, numai eu îl sun în fiecare săptămână de 
nenumărate ori să sesizez astfel de probleme. Aceasta este situaţia. Sunt de vină şi 
cei care colectează astfel de capace.               

Pe str. Sărari vor merge inspectorii de la Servicii Publice şi vor verifica acest 
lucru, şi dacă nu sunt reparate cum trebuie, cei vinovaţi vor fi sancţionaţi. 



  

Str. Lămâiţei cunosc situaţia, sunt multe străzi în aceeaşi situaţie în municipiul 
Craiova. Când vom avea un contractor care să poată repara se pot face lucrările de 
acoperire cu covor asfaltic, vom interveni şi pe această stradă. Şi eu stau în cart. 
Brazda lui Novac şi cunosc situaţia str. Lămâiţei. 

D-ra Predescu: 
Am două chestiuni. Prima dată vreau să informez membrii consiliilor 

consultative că ieri în comisia juridică s-a stabilit de comun acord de a purta această 
şedinţă comună a comisiei juridice şi a consiliilor consultative, urmare solicitării 
acestor consilii consultative  în care se va discuta atât regulamentul propriu cât şi 
alte iniţiative pe care dânşii le au şi cu această ocazie se rezolvă şi problemele dese 
invocate de dânşii de a lua cuvântul în cadrul şedinţelor consiliului local. Şedinţele 
sunt publice, dânşii pot asista la aceste şedinţe, regulamentul nici nu le prevede, nici 
nu le interzice dreptul de a lua cuvântul pentru că ei se exprimă prin intermediul 
consilierilor, ca orice cetăţean care a fost ales. 

  Cât priveşte repunerea în situaţia anterioară pe care o tot discutăm, urmare 
diferitelor lucrări executate, trebuie urmărită executarea contractelor pe care 
consiliul, respectiv primăria, ca şi executiv, le-a încheiat cu toţi aceşti prestatori de 
servicii şi în măsura în care a fost prevăzută repunerea în situaţia anterioară, avem 
posibilitatea de a urmări executarea cu penalităţi a acestui contract. În măsura în 
care nu a fost, din eroare prevăzută această clauză în contract, se poate revizui 
contractul, pentru că de aici porneşte tot modul de rezolvare a problemei urmare 
sesizării cetăţenilor.  

Dl. viceprimar Sas: 
Este foarte bine ca membrii consiliilor consultative să vină la şedinţe să-şi 

expună punctul de vedere, de asemenea consilierii locali pot să expună în şedinţele 
de consiliu local punctele de vedere ale consiliilor consultative. Vă refereaţi înainte 
la contractele de refacere a străzilor, primăria dă autorizaţie de spargere pentru 
deţinătorul de utilităţi doar dacă acesta are  contract de refacere cu o firmă 
specializată. Dacă nu sunt refăcute aşa cum trebuie amendăm deţinătorul de utilităţi 
care la rândul său se poate îndrepta împotriva celui care a reparat carosabilul în zona 
respectivă. Deci contractul nu este între primărie şi societatea respectivă, primăria 
dă autorizaţie de spargere şi de construcţie pentru tronsonul respectiv.  Se urmăreşte 
şi sunt sancţionaţi dacă nu le refac aşa cum trebuie.   

Dl. Albăstroiu: 
Vreau să intervin şi eu în această situaţie pe care a spus-o colega, când se dă 

autorizaţie să se urmărească să vedeţi ce obligaţii au. CEZ după trei luni de zile sunt 
obligaţi să refacă, dacă îi dau trei luni de zile pun mereu pământ acolo. Sunt nişte 
condiţii care trebuie mai atent următite. Vorbeam de str. Traian Lalescu. Din 
momentul când se execută lucrarea are un termen de garanţie să vadă dacă rezistă 
lucrarea lui 30 de zile. 

Dl. viceprimar Sas: 
Termenul de refacere a străzii s-a redus foarte mult. De trei luni de zile ştiţi de 

str. Amaradiei, inclusiv la această autorizaţie termenul a fost redus la o lună.    
Dl. Giurgiu: 



  

Este foarte important ca Disciplina în Construcţii să ceară buletinele de 
compactare şi atunci poţi să-i verifici foarte uşor şi poţi interveni.  

 
 
 
 
 
 
 
 Dl. Preşedinte: 

      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 31.03.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Marinescu Dorel Cosmin Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


