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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.02.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24,  1 consilier absent motivat:  d-na Calangiu,  2 consilieri 
întârzie: Cherciu, Pană.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Manda pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 1420/11.02.2014, Primarul Municipiului Craiova,    în temeiul 
art.39 alin.2 şi alin.4 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  extraordinară în data de 14.02.2014, ora 10.00  în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 
  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Craiova S.R.L.,  pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.  
Compania de Apă Oltenia S.A., pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea 
concesionării terenului apartinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Caracal, nr.132. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.2. 
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.619/2013 şi nr.695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a 
imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la Parcul 
„Nicolae Romanescu” 

 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

 
 Supun la vot ordinea de zi în bloc, inclusiv cu cele două puncte peste ordinea de zi. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
  
  În urma supunerii la vot ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Craiova S.R.L.,  pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.  
Compania de Apă Oltenia S.A., pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea 
concesionării terenului apartinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Caracal, nr.132. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.2. 
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.619/2013 şi nr.695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a 
imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la Parcul 
„Nicolae Romanescu” 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2014. 
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 
care face 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 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară 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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Termo Craiova S.R.L.,  pe anul 2014. 

 Dl. Cilibiu: 
 Profit de ocazie, l-am văzut pe dl. director aici în sală şi dacă împreună cu unii 
dintre colegii din consiliu am participat la anumite dezbateri publice, aş vrea să solicit pe 
această cale o lămurire în afară de ce s-a văzut la televizor. Am văzut şi conferinţele de 
presă avute de dl. director de la Termo şi ale d-nei primar şi solicit pe această cale cât 
mai curând să fim şi noi lămuriţi şi cetăţenii, efectiv cum se ajunge la acele costuri, cine 
fură sau mai bine zis unde este problema între ce spun cei de la asociaţii, ce spune dl. 
director de la Termo. Eu cred că noi, consiliul local,  şi Primăria Craiova avem prezumţia 
de nevinovăţie pentru că din dezbaterile pe care le-am văzut, suntem cu toate actele în 
regulă, dar trebuie să înţelegem şi cetăţenii că a venit momentul să-i ascultăm şi să 
vedem dacă ofurile lor sunt întemeiate. Sper să se lămurească această problemă. Nu 
doresc un răspuns neapărat acum.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe 
anul 2014, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi S.C. TERMO 
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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
pentru anul 2014, conform anexei nr.1care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  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 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Gheorghiţă).  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014. 
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, 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. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pe anul 2014. 
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea 
concesionării terenului apartinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Caracal, nr.132. 

 Dl. Vasile: 
 Am şi eu două întrebări. Am văzut că cel care va concesiona are obligaţia de a 
executa în doi ani de la obţinerea autorizaţiei de construcţie, că trebuie să facă un anumit 
număr de locuinţe. Ce se întâmplă în cazul în care nu depune de autorizaţie de 
construcţie sau nu face nimic, ci pur şi simplu, concesionează, închiriază spaţiile deja 
existente acolo, ne plăteşte redevenţa. Asta este prima întrebare, adică nu am văzut o 
obligaţie clară, te apuci de proiect în termenul de un an, un an şi jumătate sau cât îţi 
trebuie să pregăteşti un astfel de proiect. Există această posibilitate din ce am studiat eu, 
ca cineva să concesioneze, să trăiască din chiriile de pe proprietăţile care sunt deja pe 
teren, şi să plătească concesiunea şi să nu realizeze niciodată locuinţele pentru tineri. 
 A doua întrebare pe care o am, de ce nu facem noi, primăria, un PUZ prin care să 
mărim POT-ul de la 30%  la 60%. Ne permite treaba aceasta şi atunci vom putea să 
concesionăm doar jumătate din suprafaţă, treizeci şi ceva de mii pe mp, fiind necesari 
pentru a realiza cele 1000  de locuinţe cu un POT dublu. Dacă nu facem noi treaba asta, 
este posibil să facă dânşii treaba asta, după ce concesionează să ne propună un PUZ, să 
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mărească POT-ul şi atunci vor rămâne cu 1/2 din teren fără niciun fel de obligaţie.   
Acestea sunt cele două întrebări. 
 D-na Primar: 
 În primul rând vreau să ştiţi că aici aprobăm doar studiul de oportunitate. În studiul de 
oportunitate nu trebuia să introducem chestiunea asta. Săptămâna viitoare va apărea în 
caietul de sarcini pe care o să-l votaţi dvs. şi acolo va fi prinsă şi această chestiune cu atât 
mai mult cu cât noi am luat acest teren de la armată cu obligaţia foarte clară că dacă în 
doi ani nu se întâmplă nimic cu acest teren, revine la armată care ni l-a cedat. Deci aici 
nu se poate mişca. În ceea ce priveşte PUZ-ul, vreau să vă spun că eu personal am făcut  
cel puţin 30 de drumuri la Bucureşti pentru acest PUZ, împreună cu foarte mulţi dintre 
colegii din aparatul nostru. Nu ştiţi cât de greu s-au obţinut avizele şi câte probleme am 
avut. Dl. Ştefârţă poate să vă spună de câteori l-a refăcut  acest PUZ. Este absolut 
imposibil pentru o firmă privată după, să vină să modifice PUZ-ul.   
 Dl. Ştefârţă: 
 Observaţia pe care aş vrea să o fac este următoarea: poate că ar fi fost bine ca ordinea 
să fie alta în sensul că era mai bine să se voteze PUZ-ul şi apoi să fim de acord cu 
concesionarea pentru că în cazul în care ipotzetic PUZ-ul nu trece, nu  avem ce să 
concesionăm. Asta este singura chestie. Restul, termenii de concesionare mi se par 
corecţi. 
 D-na Secretar: 
 De aceea în consiliul local noi le-am prezentat separat, numai că sub aspect 
cronologic noi nu am avut toate avizele la momentul la care am pregătit şedinţa. Ca atare 
acesta a fost singurul motiv pentru care ordinea a fost alta decât cea pe care o aveţi, 
numai  că dvs. în comisie examinaţi întreaga şedinţă de consiliu local. Deci v-au fost 
prezentate condiţiile din PUZ, iar ele sunt avute în vedere în studiul de oportunitate, iar 
legat de întrebarea ce se întâmplă în autorizaţie, nu uitaţi că studiul de oportunitate spune 
ca modalitate de plată a redevenţei este condiţia de a se lega de autorizaţia de construire 
deşi inclusiv prima rată se achită, iar obţinerea autorizaţie duce la neîndeplinirea 
obligaţiei din caietul de sarcini şi pe cale de consecinţă încetarea de drept a contractului, 
ceea ce suntem convinşi că nu este cazul. Am conbinat cele două condiţii tocmai ca să nu 
condiţionăm. Dacă nu realizează construcţia, amintiţi-vă că legea spune că 12 luni sunt 
termene de construire, încă 12 maxim prelungirea acesteia. În contractuzl de concesiune 
aceste două condiţii se suplinesc, iar nerealizarea duce la încetarea de drept, dar aceea 
este ulterior. 
 Dl. Vasile: 
 Am înţeles, m-aţi lămurit perfect la prima întrebare cu caiewtul de sarcini, dar la a 
doua, de ce nu putem să dublăm POT-ul? Nu m-a lămurit nimeni. 
 D-na Primar: 
 Asta vă spuneam că am obţiunut foarte greu  unele dintre avize, unul ne-a parvenit de 
la CFR, trebuie păstrată a anumită distanţă, chiar nu se poate face un număr mai mare de 
blocuri acolo.Sunt condiţii legale pe care trebuie să le respectăm. 
 Dl. Ştefârţă: 
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  Un POT de 60% la un regim de înălţime P + 10 este criminal. Pentru un ansamblu de 
blocuri. Dacă v-aţi fi uitat există o ilustrare pe PUZ şi aţi văzut cât de dese sunt imobilele 
dar POT-ul nu este foarte mare.   
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Studiul de Oportunitate privind concesionarea, prin licitaţie publică, pe 

o perioadă de 49 ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 67511 mp., înscris în cartea funciară nr.214726, situat în 
str.Caracal, nr.132, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de înălţime, 
destinate cumpărării. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.2. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de piaţă a 
cotei părţi de 33%, respectiv de 4%, din terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1031 mp., situat în str. Nicolae Titulescu, 
nr.2 şi stabilirea valorii de pornire a redevenţei la 7,62 lei/mp/lună (fără TVA), 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. 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. 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.661/2013 cu privire la procentele şi valorile contribuţiei privind 
finanţarea nerambursabilă a Uniunii Europene, din 82,44 %, respectiv 40.599.040 
euro, în 83,5 % (contribuţia Uniunii Europene), respectiv 41.121.056 euro şi 
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referitoare la procentele şi valorile privind contribuţia naţională de la bugetul de 
stat din 16,56 %, respectiv 8.155.266 euro, în 15,5 % (buget de stat), respectiv 
7.633.250 euro. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să voteze în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, modificările Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 aprobate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.619/2013 şi nr.695/2013 referitoare la însuşirea 
raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-
centrală termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 
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 revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.619/2013 şi 695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a 
imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
Parcul „Nicolae Romanescu” 

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Parcul „Nicolae Romanescu„ din 
municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 
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           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 22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Ştefârţă, Vasile).  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 
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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., următoarea ordine de zi: 
a. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., pentru anul 2014; 
b. desemnarea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. 

Compania de Apă „Oltenia” S.A, a dlui. Stancu Florin. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza Mădălina 
şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 
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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., următoarea ordine de zi: 

            „Înfiinţarea de puncte de lucru ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în 
următoarele localităţi: Comuna Seaca de Câmp, Comuna Brădeşti, comuna Malu 
Mare, Comuna Podari şi Comuna Caraula”. 

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

                 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Albăstroiu).  
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       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 14.02.2014. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Marian Sorin Manda Nicoleta Miulescu 

 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


