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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 

 
 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 

ORDINARE DIN DATA DE 26.06.2014 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Marinescu, d-na 
Gheorghiţă) şi 2 consilieri întârzie (dl. Cherciu, dl. Radu). Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la 
hotărârile adoptate în şedinţa ordinară din 29.05.2014  când au fost adoptate 62 hotărâri 
toate temeinice şi legale, cât şi procesul verbal ale acesţei şedinţe. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-nei consilier Popescu Nicoleta pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     D-na.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 3511/20.06.2014, 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 26.06.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 

pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova de a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Oltenia” tarifele 
pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare alimentare cu apă şi 
canalizare. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 26.06.2014                                                         2                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”. 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele 
romilor din municipiul Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de 
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 
cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2014. 

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239113/2004 şi nr.239115/2004. 

11. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova. 

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe destinate închirierii 
familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situate în municipiul 
Craiova, cartier Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.9-16. 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenurile cu destinaţia 
de drum de acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28, cartier 
Cernele, respectiv Tarlaua 54/1, Parcela 29. 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan 
arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Aleea I Şimnic 
nr.64A.   

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportelor de evaluare a imobilelor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150A, respectiv nr.150B. 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5. 

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Copiilor 
“Căsuţa Fermecată”,  a spaţiului cu destinaţia de birou, situat la parterul Grădiniţei cu 
Program Prelungit “Căsuţa Fermecată” din municipiul Craiova, str.Beethoven, nr.17. 

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Kaufland 
România Societate în Comandită, a terenului proprietatea publică a municipiului 
Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18C. 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Slateris 
S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui 
Novac, fost nr.91. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Parcul „Nicolae Romanescu”. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 26.06.2014                                                         3                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a 
Sălii Polivalente din municipiul Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.600/2007 referitoare la aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări 
servicii proprietate privată a statului, care urmează să fie vândute. 

26. Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul 
Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97 (129 nou). 

27. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.352/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 10.1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul 
de investiţii “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran”. 

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ion Creangă”. 

30. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Gutuiului”. 

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Mixandrelor”. 

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Balzac”. 

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Trifoiului”. 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Micşunele”. 

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare Alei 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Alexandru cel Bun”.  

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „Modernizare str. Topolniţei”. 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ciocârliei”. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 26.06.2014                                                         4                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentatiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Anina”. 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Cujmir”. 

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Pietrosu”. 

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Libertăţii”. 

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Alexandru cel Bun”. 

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare 
a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Pandurilor”. 

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici referitor la Proiectul “Extindere sisteme alimentare cu apă şi 
canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri, în judeţul Dolj”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea 
şi reglementarea urbanistică a unui teren, str.Bucovăţ-Drumul Jiului. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local referitor la condiţiile de 
amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

47. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind odificarea Hotărârii Consiliul Local al 
Municipiului Craiova nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, 
a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de 
întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la darea în administarea 
Consiliului Judeţean Dolj a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, Parcela 575; 

 
 D-na Secretar: 
 Anunţăm în şedinţă retragerea punctului 8 de pe ordinea de zi. 
 D-na Preşedintă: 
 Sunt 45 de puncte pe ordinea de zi şi propun votarea în bloc a acestora plus cele 
două puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
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     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe 
anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova de 
a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Oltenia” tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare alimentare cu apă şi canalizare. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021”. 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru 
problemele romilor din municipiul Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 
2014. 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239113/2004 
şi nr.239115/2004. 

10. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul 
privat al municipiului Craiova. 

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe destinate 
închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situate în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.9-16. 

12. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenurile cu 
destinaţia de drum de acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, 
Parcela 28, cartier Cernele, respectiv Tarlaua 54/1, Parcela 29. 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul 
intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul 
Craiova, Aleea I Şimnic nr.64A.   
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14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportelor de evaluare a imobilelor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul 
Craiova, str.Caracal, nr.150A, respectiv nr.150B. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5. 

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Asociaţia 
Copiilor “Căsuţa Fermecată”,  a spaţiului cu destinaţia de birou, situat la 
parterul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa Fermecată” din municipiul 
Craiova, str.Beethoven, nr.17. 

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietatea publică 
a municipiului Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, 
nr.18C. 

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Slateris S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, 
situat în str. Brazda lui Novac, fost nr.91. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Sălii Polivalente din municipiul Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.600/2007 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care 
urmează să fie vândute. 

25. Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Tribunalul Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.97 (129 nou). 

26. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.352/2013 referitoare la aprobarea proiectului 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.1”, în vederea solicitării 
unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 
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27. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran”. 

28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ion 
Creangă”. 

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Gutuiului”. 

30. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Mixandrelor”. 

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Balzac”. 

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Trifoiului”. 

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Micşunele”. 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare Alei 1, 
2, 3, 4, 5, 6 Alexandru cel Bun”.  

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „Modernizare str. 
Topolniţei”. 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Ciocârliei”. 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentatiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Anina”. 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Cujmir”. 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. 
Pietrosu”. 

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. 
Libertăţii”. 

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. 
Alexandru cel Bun”. 
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42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei 
de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. 
Pandurilor”. 

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici referitor la Proiectul “Extindere sisteme 
alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri, în judeţul 
Dolj”. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
parcelarea şi reglementarea urbanistică a unui teren, str.Bucovăţ-Drumul 
Jiului. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local referitor la 
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru 
desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind odificarea Hotărârii Consiliul Local al 
Municipiului Craiova nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, 
a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de 
întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la darea în administarea 
Consiliului Judeţean Dolj a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, Parcela 575; 

48. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 Dl. Badea: 
 Înainte de a începe şedinţa, aş dori să înştiinţez pe d-na primar şi pe d-na secretar 
că doresc să-mi dau demisia din funcţia de preşedinte al comisiei nr. 4. Am luat această 
decizie pentru că am fost ales de a anumită majoritate care în momentul de faţă nu mai 
există şi mi se pare de bun simţ să las locul unui consilier pe care dvs., cei care aveţi 
actuala majoritate, îl agreaţi. Totodată, vreau să vă mulţumesc, d-na primar, pentru 
susţinere şi pentru faptul că de-a lungul timpului aţi fost receptivă la proiectele pe care 
noi, cei din comisia 4, le-am ridicat. Nu-mi schimb viziunea, îmi voi susţine toate 
proiectele care îndeplinesc condiţiile de legalitate şi oportunitate ce sunt puse pe ordinea 
de zi. Vă mulţumesc pentru înţelegere, le mulţumesc colegilor din comisia 4 pentru 
susţinere şi pentru disponibilitate. 
 D-na Secretar: 
 Potrivit regulamentului, luarea de act a demisiei urmează a se anunţa în comisia de 
specialitate, urmând pe procedura regulamentului, să desemnaţi noul preşedinte. În 
momentul de faţă este suficient că aţi anunţat că nu mai doriţi să fiţi preşedinte.  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al municipiului 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2014, după cum urmează: 
α) venituri în sumă de 683.492,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 700.496,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 9  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2014. 

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. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.15/2014. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

 D-ra Predescu: 
 Cu rectificarea raportului în sensul cuprinderii proiectului de colaborare prin 
organizarea Ligii Naţionale de Minibaschet nr. 1223/30.05.2014 încheiat de SCM cu 
Federaţia Română de Baschet. 
 D-na Secretar: 
 A fost depus după comisia juridică la cererea dvs, deci îşi asumă documentaţia. 
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 Dl. Pană: 
 De ce am luat cuvântul? Pentru mine personal că ştiţi că a fost o mare bucurie şi 
este o mare bucurie în continuare, să văd  cel puţin pe centrul Craiovei foarte mulţi copii. 
Am înţeles că sunt circa 3000 de copii din toată ţara care vin la această acţiune, o acţiune 
extraordinară  şi eu felicit pe cei care s-au încumetat să participe la această acţiune şi vă 
invit pe toţi care sunteţi aici, să mergeţi să vedeţi cât de frumos şi câtă voinţă au aceşti 
tineri, chiar dacă ei nu vor ajunge mari baschetbalişti. Faptul că la ora actuală sunt într-o 
echipă, îi va face să gândească ca o echipă în viitor.  Am înţeles că această acţiune este 
de 40 de ani, aş dori să se continue asemenea acţiuni şi, încă o dată, mergeţi să-i vedeţi 
pe toţi şi să-i susţinem în continuare. O acţiune extraordinară. Bravo celor care au 
organizat-o. Vă mulţumesc. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
 total venituri –6.645,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
total cheltuieli –6.645,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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.13/2014. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova 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 rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului 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 rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2014, după cum urmează: 
 total venituri – 828.897,00 mii lei; 
 total cheltuieli - 867.430,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2014. 
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. 
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5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului 

Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Oltenia” tarifele pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare alimentare cu apă şi canalizare. 

 D-na Secretar: 
 Acest proiect va avea o completare la raportul de specialitate în sensul că trebuiesc 
coroborate cele două demersuri, atât al Companiei de Apă cât şi al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  

    Art.l. Se aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data 
de 01.07.2014. 

    Art.2.Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, 
de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.379/2013. 

      Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.  şi  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”   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 desemnarea reprezentantului municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală 
Culturală Europeană 2021”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, reprezentant al Municipiului 

Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021”. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală a Asociaţiei al persoanei desemnate la art.1 din 
prezenta hotărâre, va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie 
ziar, Purtător de cuvânt, dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin şi Asociaţia „Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local 
pentru problemele romilor din municipiul Craiova. 

 D-ra Predescu: 
 Propunem pentru comisie din partea consiliului local pe d-nii consilieri Radu 
Marin Traian şi Albăstroiu Gheorghe. 
 După împărţirea buletinelor de vot şi exercitarea votului, s-a trecut la procedura de 
vot prin vot secret. După încheierea votului, d-ra Predescu a prezentat rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 La data exprimării votului, 4 colegi au fost lipsă, ca atare 4 buletine de vot au fost 
anulate.  Din cele 23 de voturi valabil exprimate, 23 voturi au fost pentru cei doi colegi: 
Radu Marin Traian şi Albăstroiu Gheorghe. Propunem validarea. 
 D-na Preşedintă: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  constituirea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea socială a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în componenţa prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
şi membrii Grupului de Lucru Local vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite 
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu 
handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali 
şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, 
pentru luna iulie 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  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 iulie 2014, 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: 
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     -  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 iunie 2014, 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 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi  Regia Autonomă de Transport 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere 
nr.239113/2004 şi nr.239115/2004. 

 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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Roman 

Daniela Genoveva, titularul contractului de închiriere nr.239113/29.12.2004, ce 
are ca obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, 
sc.4, ap.3 şi Coliţă Daniel, titular al contractului de închiriere 
nr.239115/29.12.2004, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, b-
dul Olteniei, nr.1 C, bl. T3, sc.5, ap.11. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a  contractelor de închiriere identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Roman Daniela Genoveva şi Coliţă Daniel vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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10. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi 
locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova. 

 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 
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

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

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

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

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe 
destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situate în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, bl.6 
vechi, cam.9-16. 

 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 trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în proprietatea publică a 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a 7 unităţi locative identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unităţile locative prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor situate în 
cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, parter. 
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Art.4. Contractele de închiriere a locuinţelor situate în cart.Eroilor, str.22 Decembrie 
1989, nr.6, bl.6 vechi, parter, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, 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. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect 
terenurile cu destinaţia de drum de acces, situate în municipiul 
Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28, cartier Cernele, respectiv Tarlaua 
54/1, Parcela 29. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se acceptă donaţia făcută de Cârstov Marin şi Cârstov Ioana către municipiul 

Craiova, având ca obiect terenul-alee - servitute comună de trecere (pentru toate 
corpurile de proprietate), situat în intravilanul municipiul Craiova, Tarlaua 54, 
Parcela 28, cartier Cernele, în suprafaţă de 1460 mp., având număr cadastral 
13527/1, înscris în Cartea Funciară nr.23749 Craiova, identificat conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia de drum de 
acces. 

Art.2. Se acceptă donaţia făcută de Frimu Tudora către municipiul Craiova, având ca 
obiect terenul, cu destinaţia de drum de acces, situat în intravilanul municipiul 
Craiova, Tarlaua 54/1, Parcela 29, în suprafaţă de 1120 mp. din acte şi 1294 mp. 
din măsurători, având număr cadastral provizoriu 21438/1, înscris în Cartea 
Funciară nr.53251 Craiova, deţinut cu cotă indiviză de 1/1, teren provenit din 
dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 10.000 mp. din acte şi 9826 mp. din 
măsurători, dobândit prin efectul Legii nr.18/1991, conform Titlului de 
Proprietate nr.1471-46011/1995, identificat conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru 
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efectuarea procedurilor prevăzute de lege, în vederea transferului dreptului de 
proprietate.  

Art.3.  Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate vor fi suportate de 
către donatori. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.173/2001 referitoare la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova, prin completarea cu bunul public 
“Drum de Acces”, identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
        intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, Cârstov Marin, Cârstov Ioana şi Frimu 
Tudora 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 acceptarea donaţiei având ca obiect terenul 
intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul 
Craiova, Aleea I Şimnic nr.64A.   

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se acceptă donaţia făcută de Hîrzoiu George Doru, Hîrzoiu Ştefania Iuliana, 

Epure Stelian, Epure Nadia Corina şi Iliuţă Mihai Cristian către municipiul 
Craiova, având ca obiect terenul intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, 
situat în municipiul Craiova, Aleea I Şimnic nr.64A, în suprafaţă de 5526 mp. din 
acte şi 3747 mp. din măsurători, având număr cadastral 15725/22, înscris în 
cartea funciară nr.52939 Craiova, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru 
efectuarea procedurilor prevăzute de lege, în vederea transferului dreptului de 
proprietate.  

Art.3.  Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate vor fi suportate de 
către donatori. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.173/2001 referitoare la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc 
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domeniul public al municipiului Craiova, prin completarea cu bunul public 
“Drum de Acces”, identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
        intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

            Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, Hîrzoiu George Doru, Hîrzoiu Ştefania 
Iuliana, Epure Stelian, Epure Nadia Corina şi Iliuţă Mihai Cristian 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 însuşirea raportelor de evaluare a 
imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150A, respectiv nr.150B. 

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

 Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150A, prin care se stabileşte preţul de pornire al negocierii vânzării imobilelor, 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150B, prin care se stabileşte preţul de pornire al negocierii vânzării imobilelor, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5. 

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

 Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 1512 mp., 
situat în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5, intabulat în Cartea Funciară 
nr.51332 UAT Craiova, având număr cadastral 17327/3, prin care se stabileşte 
preţul de pornire al negocierii vânzării terenului, prevăzut în anexa 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 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. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către 
Asociaţia Copiilor “Căsuţa Fermecată”,  a spaţiului cu destinaţia de 
birou, situat la parterul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa 
Fermecată” din municipiul Craiova, str.Beethoven, nr.17. 

 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către 

Asociaţia Copiilor “Căsuţa Fermecată”,  a spaţiului cu destinaţia de birou, în 
suprafaţă de 16 mp., situat la parterul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa 
Fermecată” din municipiul Craiova, str.Beethoven, nr.17. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Asociaţia Copiilor “Căsuţa 
Fermecată” şi Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa Fermecată” 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 concesionarea, prin negociere directă, către 
Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietatea 
publică a municipiului Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. 
Tineretului, nr.18C. 

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

 Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către 
Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1286 mp., situat în cartier Craioviţa Nouă, 
bvd. Tineretului, nr.18 C, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii redevenţei, va fi stabilit prin raport de evaluare care 
va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului concesiunii, să semneze contractul de concesiune, să 
reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public, la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară  şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 26.06.2014                                                         19                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.4. Cheltuielile ocazionate de intabularea terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotarăre, pe numele Municipiului Craiova, perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurii de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate 
de către Kaufland România Societate în Comandită. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Kaufland România Societate 
în Comandită 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 concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C. Slateris S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului 
Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, fost nr.91. 

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

Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o durată de 10 ani, către S.C. 
Slateris S.R.L., a terenului proprietate privată a municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 123 mp., situat în str. Brazda lui Novac, fost nr.91, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii redevenţei, va fi stabilit prin raport de evaluare care 
va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului concesiunii, semneze contractul de concesiune, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară  şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate de intabularea terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotarăre, pe numele Municipiului Craiova, perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurii de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate 
de către S.C. Slateris S.R.L. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în 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 prelungirea, până la data de 01.04.2015, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
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municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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. 
 
 

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

 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, până la data de 31.08.2014, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Titularii contractelor de închiriere prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, au 
obligaţia ca, până la termenul limită 31.08.2014, să modernizeze construcţiile 
provizorie, conform prevederilor Regulamentului local referitor la  condiţiile de 
amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor 
de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

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

Art.4.  Preţul închirierii terenurilor şi spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.785/2013 privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

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. 

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din 
municipiul Craiova. 

 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 asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din 
municipiului Craiova, conform contractului de asociere prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
nr.223/2012 referitoare la darea în administrare, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala 
Polivalentă” şi se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.217/2012 referitoare la preluarea din folosinţa 
Companiei Naţionale de Investiţii S.A., în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de 
locuri” şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi completată. 

         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 Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 

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

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

c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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, modificată şi 
completată. 

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. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

 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, 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 şi valoarea de inventar a bunurilor 

identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova a bunurilor identificate în anexa nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă darea în administrare, către unităţile de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate în anexa 
nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.3 şi 4 din prezenta hotărâre, se va 
face pe bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

           Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată, nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi completată, 
nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova şi nr.174/2001 referitoare la darea în 



Ramona-sapl 6/-     ord. 26.06.2014                                                         23                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile (clădiri 
şi terenuri) în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

          Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar prevăzute la art.3 vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.600/2007 referitoare la aprobarea listei 
spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a 
statului, care urmează să fie vândute. 

 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 art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.600/2007, după cum urmează: 

 ,,Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 
privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, 
prin completare cu spaţiul comercial deţinut de S.C. ZIGO S.R.L., în suprafaţă 
desfăşurată de 40,82 mp., din care utilă 27,21 mp. şi a terenului aferent în cotă 
indiviză în suprafaţă de 20,41 mp., situat în municipiul  Craiova, str. Lipscani, 
nr.22”. 

        Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii şi S.C. ZIGO S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

25. Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Tribunalul Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.97 (129 nou). 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă majorarea suprafeţei spaţiului atribuit în folosinţă gratuită, către 
Tribunalul Dolj, situat în imobilul din str. Brestei, nr.129, de la 477,1 mp., la 
940,1 mp., (reprezentând etajul 2 din imobil), conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii  Tribunalului 
Dolj, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educatiei Naţionale 
pentru schimbarea destinaţiei.  

            Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.129, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.314/2010 
referitoare la darea în administrarea Grupului Şcolar Charles Laugier Craiova, a 
imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Brestei, nr.129 şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi completată. 

          Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

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

26. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.352/2013 referitoare la aprobarea proiectului 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.1”, în vederea 
solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

 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 art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.352/2013 şi vor avea următorul conţinut: 
           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 

Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 10.1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 9.703.403,14 lei.” 

          „Art.2. Suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 
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- 3.702.406,88 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 30% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 2.776.805,16 lei şi 10% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  925.601,72 lei; 

- 447.385,94 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 335.539,45 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
111.846,49 lei.” 

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

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

 
 

27. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la obiectivul de investiţii “Amenajare zona sub Pasaj 
Suprateran”. 

 Dl. Pană: 
 Apreciez acest subiect şi este un lucru foarte bun. Este adevărat, sper că ceea ce ni 
se propune este bine venit pentru toţi, pentru că aşa cum a fost proiectat acest pasaj 
suprateran, eu l-am criticat de atâtea ori, de foarte multe ori din mai multe puncte de 
vedere, în primul rând pentru că există foarte mult beton şi ciment în acea zonă, n-avem 
cum să mai îndreptăm. Văd ce se face, dar am o mică observaţie, pentru a fi mai mult 
verde acolo şi a nu se vedea că este beton, haideţi să dăm la ceea ce există, o pardoseală 
care se doreşte a se pune în culoarea roşie, ar fi bine a fi în culoarea ierbii şi anume 
verde.   
 Dl. Vasile: 
 Nu contest că nu este un proiect bun, însă nu ştiu cât este de prioritar în condiţiile 
în care această sumă de miliarde de lei, putem s-o folosim ca să generăm o sursă de venit 
şi anume piaţa din 1 Mai. Acolo nu am făcut niciun studiu, nu am făcut nicio motivare, 
am spus că nu avem un studiu de fezabilitate. Unele lucruri sunt tratate aşa cum trebuie 
cu studii, altele pur şi simplu nu sunt.  Repet, nu contest că proiectul acesta este bun însă 
nu cred că este prioritar. Consider că aceşti bani putem să-i folosim pentru alte surse 
generatoare de venit  şi în altă ordine de idei, acest proiect, nu mi-am dat seama din punct 
de vedere al traficului rutier, pentru că acolo am înţeles că va fi o discotecă în aer liber 
iar participanţii la trafic  fiind un nod rutier important, s-ar putea să le distagă foarte mult 
atenţia şi ar trebui săavem şi un studiu al impactului din punct de vedere rutier. Din 
aceste motive, voi vota împotrivă, pentru că nu-l consider prioritar. 
 D-na Primar: 
 Nici chiar discotecă în aer liber, dl. Vasile, nu ştiu de unde le scoateţi dvs. aşa să 
sune ciudat. Vreau să vă spun că am evaluat situaţia de la acel pasaj suprateran până 
acum, dacă putem să facem o parcare. Până la urmă ideea mea a fost să facem parcare. 
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Nu se poate. Toate studiile de trafic pe care le-am făcut demonstrează faptul că în 
momentul în care o maşină ar urca acolo şi ar trebui să iasă, s-ar bloca tot giratoriul. Deci 
este totalmente imposibil. Apoi mi s-a spus şi că acel paviment care este pus nu suportă 
greutăţi foarte mari, aşa este din proiect, este proiect pe fonduri europene, timp de 5 ani 
de zile nu putem să umblăm la proiect. Deci nu rămânea decât o variantă care să nu 
necesite  nici măcar să batem un cui acolo ca să deranjăm structura pentru că fiind pe 
fonduri europene aceasta este situaţia. În ceea ce priveşte culoarea roşie, este aleasă de 
proiectant. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu i-am spus că ar trebui să stăm cu această 
culoare până vedem în ce culoare este faţada de la Hotel Jiul, în ce culoare este faţada de 
la Onioptic unde acum se lucrează şi chiar am adresat rugămintea celor doi ca să se 
întâlnească şi să  discute ca faţadele lor să fie aceeaşi culoare, să nu facem iarăşi vreo 
ţigănie, una să fie albastră şi alta verde şi să punem şi noi acel strat care este  din tartan 
roşu. După ce Domniile lor vor ajunge la un numitor comun vis a vis de culoarea 
faţadelor, le vom adresa şi proprietarilor care au fostul magazin Unirea ca şi dumnealor 
să refacă faţada în acea culoare. Din discuţiile făcute până acum şi cu proiectantul se pare 
că acea culoare la care au ajuns la un numitor comun este un bej iar roşul nu ar face 
altceva decât să învioreze puţin zona respectivă. Eu nu ţin să fie culoarea roşie, dar cred 
că este o chestiune care se poate modifica pe parcurs. Până la urmă dvs. votaţi preţul aici, 
asta nu este o problemă ca să o discutăm cu proiectantul, oricum nu vrem să iese o 
ţigănie. De asemenea, am încercat să ajungem la valoarea cea mai mică  posibilă pentru 
că au fost mai multe soluţii pe care ei le-au dat, şi urbaniştii şi arhitecţii pentru acea zonă, 
inclusiv perdele de apă ş.a.m.d, apoi s-a   venit cu varianta de la pasajele supraterane din 
SUA unde în absolut toate sunt terenuri de baschet, cu plasele aferente  astfel încât 
mingea să nu iasă în stradă. Şi în China este acelaşi lucru, practic fiecare zonă ei o 
exploatează astfel încât să nu rămână  niciun spaţiu gol. Eu cred că soluţia la care s-a 
ajuns este cea mai bună. Ce pot să vă promit este că nu va fi deranjat traficul rutier 
absolut deloc, că dacă este vreo activitate care necesită plase sau gărduleţe acestea vor fi 
amenajate, dar aşa cum arată este mai mult o zonă ca de sufragerie, dacă vreţi, a unui 
centru care se doreşte a fi occidental.  
 Iar în ceea ce priveşte piaţa 1 Mai   vreau să vă spun că studiul de fezabilitate 
aşteaptă evaluarea. Nu avem deocamdată evaluator pentru că după cum ştiţi şi dvs. foarte 
bine suntem într-o procedură de licitaţie pentru evaluator. În momentul în care aceasta va 
putea fi definitivată va putea fi făcută evaluarea şi  acolo. 
 Dl. Pană: 
 Mie îmi place culoarea roşie, chiar să ştiţi că mă îmbrac în tricouri roşii, însă n-aş 
vrea să fie o culoare stridentă în centrul Craiovei. Asta era problema.  
 D-na Primar: 
 Tocmai asta este ideea. A fost propunerea proiectantului. Iniţial nici eu nu am fost 
de acord dar mi-a  demonstrat că dacă ei îşi fac faţadele în bej trebuie să fie ceva care să 
învioreze zona respectivă. Dar asta nu este o problemă. Oricum nu cred că pasajul va fi 
gata înainte de a vedea măcar una dintre faţadele de la Onioptic unde se lucrează, sau 
hotel Jiul şi atunci o să ne dăm seama cum va arăta şi restul zonei. Important este că am 
reuşit să îi aducem la un numitor comun cu faţadele astfel încât să nu avem o ţigănie în 
zona centrală. 
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 Dl. Badea: 
 Să le spunem arhitecţilor că până la urmă alb -albastru sunt culorile Craiovei. Am 
mai păţit-o aşa la Sala Polivalentă unde până la urmă ne-au făcut Sala Polivalentă cu 
roşu. Joacă SCM care are alb-albastru, Universitatea are alb-albastru şi toţi oaspeţii noştri 
când vin, văd o sală cu roşu.  Nu am nimic împotriva culorii roşu, dar totuşi alb-albastru 
este  culoarea Craiovei. Să încercăm să-i rugăm să fie cât mai aproape de aceste culori pe 
cei care  amenajează zonele urbanistice ale Craiovei.   
 D-na Primar: 
 Sunt totalmente de acord cu dvs. dar în ceea ce priveşte esteticul urbanismului alb-
albastru chiar nu prea se pretează. Şi bordurile care au fost vopsite în alb albastru dacă 
mă întrebaţi pe mine nu încadrează cu oraşul nostru ci ar trebui să fie culoarea asfaltului, 
iar aici pe zonă de promenadă unde va fi şi verde, nu se pupă, ca să zic aşa. Cu Sala 
Polivalentă sunt totalmente de acord cu dvs. Că acolo a fost făcută o greşeală. 
 D-na Preşedintă: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă 

sub Pasaj Suprateran” - Alternativa B, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 605.737,16 lei  (inclusiv TVA)  
                                                                 (134.989,23 Euro) 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 411.410,85 lei (inclusiv TVA)  
                                                (91.683,38 Euro) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  3. Capacităţi                                             - 3.865 mp. 

             (1 euro=4,4873 lei) 
             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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 vot împotrivă (Vasile).  
 
 

28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Ion Creangă”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ion Creangă” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 615,73 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 504,37 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
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  3. Lungime stradă – 208,11 m 
  4. Lăţime stradă – 6 m 
  5. Lungime trotuare – 2x208 m 
  6. Lăţime trotuare – 1 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Gutuiului”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Gutuiului” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 385,63 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 291,51 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 130 m 
  4. Lăţime stradă – 5 m 
  5. Lungime trotuare – 227 m 
  6. Lăţime trotuare – 1 m + 1 m 
  7. Parcare – 225 mp. 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

30. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Mixandrelor”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Mixandrelor” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 348,59 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 272,72 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 120,78 m 
  4. Lăţime stradă – 3,5- 5 m 
  5. Lungime trotuare – 80 m stânga+123 m dreapta 
  6. Lăţime trotuare – 1 – 1,5 m stânga, 1 m dreapta 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Balzac”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Balzac” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 314,3 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 228,63 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 95 m 
  4. Lăţime stradă – 6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 190 m 
  6. Lăţime trotuare –1,50 m stânga, 1,50 m dreapta 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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32. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Trifoiului”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Trifoiului” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 901,21 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 756,71 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 272 m 
  4. Lăţime stradă – 7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x272 m 
  6. Lăţime trotuare –2,00 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Micşunele”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Micşunele” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1344,683 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 1165,211 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 435 m 
  4. Lăţime stradă – 7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x435 m 
  6. Lăţime trotuare –1,50 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare Alei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alexandru cel Bun”.  

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Alei 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Alexandru cel Bun” – varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 407,63 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 280,6 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Indicatori tehnici: 
      - Aleea 1: Lungime - 47,47 m, Lăţime – 1,00 m 
      - Aleea 2: Lungime – 18,87 m, Lăţime – 1,00 m 
      - Aleea 3: Lungime – 50,23 m, Lăţime – 3,00 m 
      - Aleea 4: Lungime – 86,51 m, Lăţime – 3,00 m 
      - Aleea 5: Lungime – 77,73 m, Lăţime – 3,00 m 
      - Aleea 6: Lungime – 24,84 m, Lăţime – 3,00 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
„Modernizare str. Topolniţei”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Topolniţei” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 108,53 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 86,38 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
    (preţuri – luna februarie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Ciocârliei”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Ciocârliei” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 404,81 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 337,63 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
    (preţuri – luna februarie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Anina”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Anina” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 102,58 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 81,45mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
    (preţuri – luna februarie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Cujmir”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cujmir” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 101,40 mii lei (inclusiv TVA)  
                                                                   (22,53 mii euro,  inclusiv TVA) 

      din care construcţii montaj (C+M)      - 80,23 mii  lei   
                                                                     (17,83 mii euro, inclusiv TVA) 
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
    (preţuri – luna februarie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Modernizare str. Pietrosu”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Pietrosu” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 163,62 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 131,10 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
    (preţuri – luna februarie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Reabilitare str. Libertăţii”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Libertăţii” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 2.628,72 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 2.249,08 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 600,50 m 
  4. Lăţime stradă – 6,00 m (7,00 m) + zona alocată parcărilor 
  5. Lăţimi trotuare –2,00 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Reabilitare str. Alexandru cel Bun”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Alexandru cel Bun” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 2.566,11 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 2.231,22 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 721,73 m (709 m proiectat) 
  4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lăţimi trotuare –1,50 – 2,00 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a 
Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
“Reabilitare str. Pandurilor”. 

 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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Pandurilor” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 947,03 mii lei (inclusiv TVA)    

      din care construcţii montaj (C+M)      - 808,79 mii  lei   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 268,67 m  
  4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 499 m 
  6. Lăţimi trotuare – 2,00 m 
    (preţuri – luna martie 2014)   
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici referitor la Proiectul “Extindere 
sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi 
racorduri, 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 cofinanţarea municipiului Craiova cu 1% din valoarea totală estimată a 

investiţiilor necesare realizării investiţiilor pentru municipiul Craiova din cadrul 
Proiectului „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”. 

Art.2. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Craiova cu contravaloarea în lei a 
sumei de 187.805,49 Euro, fără TVA, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi 
realizate în cadrul proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul 
„Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi 
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racorduri în judeţul Dolj”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la parcelarea şi reglementarea urbanistică a unui teren, 
str.Bucovăţ-Drumul Jiului. 

 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  parcelare  şi reglementare urbanistică 
teren zona Bucovăţ – str.Drumul Jiului, 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. 

         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 
1 abţinere(Ştefârţă).  
 
 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local referitor 
la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru 
desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului 
Craiova. 

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

       Art.1. Se aprobă  modificarea anexelor la Regulamentul local referitor la condiţiile de 
amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor 
de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013, după cum urmează: 

1. la VARIANTA 1 -  Chiosc modulat, în loc de  „ panta învelitoare 20%”, „ 
panta învelitoare 20°”; 

              -    la VARIANTA 2 - Chiosc modulat, în loc de  „ panta învelitoare 20%”, „ 
panta învelitoare 20°”. 

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

46. Proiect de hotărâre privind odificarea Hotărârii Consiliul Local al 
Municipiului Craiova nr.469/2014 referitoare la aprobarea 
Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind 
desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, în municipiul Craiova 

 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.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.469/2013, prin completare cu tarifele prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la darea în administarea 
Consiliului Judeţean Dolj a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, Parcela 575; 

 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 art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.232/2010, după cum urmează: 
             „Art.2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului nr.1, 

identificat la art.1, exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii “Staţie de 
sortare şi de compostare” în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Dolj, conform planului de amplasament şi delimitare care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2010. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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48. Întrebări şi interpelări. 

 Dl. Pană: 
 Eu data trecută am solicitat şi am primit într-adevăr un raport referitor la SCM 
Craiova însă pentru mine este o analiză şi sunt multe probleme care sunt sintetic 
prezentate însă aşteptările mele erau altele şi ar fi trebuit să punem degetul pe rană în 
sensul că există un decalaj între bugetul anual care se aprobă în luna ianuarie sau 
februarie şi practic suntem puţin decalaţi, defazaţi faţă de ceea ce se întâmplă în 
activitatea sportivă în sensul că am aprobat un buget care, după cum se vede, sau după 
cum se ştie, nu este suficient pentru că în această perioadă, deci nu întâmplător am ridicat 
aceste chestiuni, există perioada de transferuri, există perioada în care echipele 
competiţionale se formează şi atunci ar fi trebuit sau trebuie, ştiu că există acolo o 
conducere şi un consiliu de administraţie, să ne prezinte şi nouă o strategie de dezvoltare, 
în primul rând, nu pe o jumătate de an, nu pe un an, ci dacă vreţi pe trei sau patru ani. 
Există ceva scris în acest sens cu această treabă. Asta ar fi o problemă pentru a putea într-
adevăr ca aceşti copii care acum joacă baschet în Craiova, cei 3000 sau chiar câteva zeci 
ar fi extraordinar, să ştie ce pot să facă în domeniul respectiv. Dar nu asta este problema, 
problema este următoarea: mie mi se pare că nu numai primăria trebuie să acţioneze 
pentru SCM. Noi trebuie să încercăm să atragem foarte mulţi sponsori şi atunci există 
implicaţii mult mai multe, colaborări şi asocieri care există între SCM  sunt în toată ţara, 
dacă vreţi Corabia, Cluj, Piteşti. Iată de ce trebuie să decidem şi eu aş fi vrut şi aş vrea să 
vină cu o propunere din partea consiliului de administraţie al SCM  cu ceea ce se doreşte 
să facem în continuare. Păstrăm 5 echipe, păstrăm 7 echipe, păstrăm 20 de echipe şi care 
este performanţa pe care o solicităm. Trebuie să vină cu aceste propuneri pentru că noi 
suntem factorul decizional. Noi dăm bani, dar trebuie să ştim ce facem şi cu aceşti bani. 
Oriunde dai bani trebuie să ştii eficienţa banului. Iar sportul şi sportul de sală a prins 
foarte mult în Craiova. Este păcat acum, când avem o sală de 5 mii de locuri care atunci 
când echipele merg să joace baschet, este arhiplină. Nu vreau şi aici este un lucru pe care 
l-am constatat, nu vreau să explic foarte mult, dar nu vreau  să văd pe terenul de sport, în 
sala de sport non combat. Mai multe nu spun acum, cei care vin la sală, pot să vadă la 
anumite meciuri, în anumite momente  o asemenea situaţie. De ce? Se invocă problema 
bugetului. Nu cred că în sport, cine este un sportiv adevărat, face asemenea  jocuri 
murdare. Nu vreau să dezvolt această idee, doar încă o dată, dortesc să luăm decizii clare  
la propuneri clare din partea SCM. 
 Al doilea subiect eu l-am mai discutat şi anumite entităţi din cadrul primăriei l-au 
făcut şi felicit pe această cale RAT-ul care a făcut un lucru foarte bun. În 2005 s-a 
aprobat posibilitatea ca consumatorii să poată să aleagă furnizorul de energie. Se numeşte 
acea chestiune eligibilitate. N-aş vrea să intru în termeni tehnici. Nu ştiu dacă toate 
entităţile primăriei sunt eligibile, în mod normal ar trebui să fie, dar aş vrea începând de 
la RAT dacă vreţi, RAADPFL, Termoficare, fiecare să-şi organizeze licitaţii pentru a 
cumpăra energie electrică a nu fi dependenţi de un singur furnizor. Aşa cum am vorbit cu 
directorul de la RAT, el mi-a spus şi a estimat o economie de 25%. Eu spun că aşa este, 
este minimul de 25%, iată de ce chiar şi la spitale nu ştiu în ce măsură putem să 
organizăm noi la şcoli dar începând de la consumatorul casnic şi orice entitate sau 
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societate comercială poate să-şi aleagă prin licitaţie furnizorul de energie. Aceasta este 
una din măsurile care  ar conduce dacă vreţi, la economii în domeniile energiei, atât 
pentru primărie, cât şi pentru consumatorii care pot să facă acest lucru. Aş putea să 
vorbesc mai mult şi aici, dar mă opresc aici. 
 Fac parte din consiliul de administraţie de la grădiniţa Căsuţa cu Poveşti, fostă 43 
şi acolo există suficient teren. Ceea ce solicit eu şi prin extindere se poate face şi la alte 
grădiniţe, o sistematizare a terenului şi o organizare, dacă vreţi, aici se pot face activităţi 
sportive. Un teren sportiv în care primăria să fie implicată, ar fi terenuri şi pentru 
grădiniţă, iar dacă nu sunt, pentru cei care locuiesc în zona respectivă. 
 Dl. Cilibiu: 
 O intervenţie foarte scurtă la artera care leagă municipiul Craiova, bvd. Dacia de 
centură, este şi cimitirul Nord acolo. În zona cimitirului Nord, v-aş ruga dacă se poate, 
cel puţin pe zona de acces în cimitir, dacă ne permite specificul zonei, terenul din dreapta 
nu ştiu al cui este,  să putem face măcar două benzi, să lărgim de la două benzi, una pe 
sens, să se mai adauge o bandă pe o distanţă de câteva sute de metri pentru că zilnic, mai 
ales la orele aglomerate, se crează ambuteiaje, coloane care ajung până dincoace de pod 
până spre colţul şi staţia peco de acolo. Cetăţenii din zonă m-au rugat să vă fac această 
propunere. Cimitirul Nord este din ce în ce mai plin, şi asta este bine, înseamnă că este 
utilizat, dar dacă ne permite zona, urbaniştii, comisia de sistematizare, ar fi indicat să 
lărgim  o suprafaţă ca atunci când cortegiile mortuare intră la cimitir, participanţii la 
trafic să poată ocoli şi să-şi continue drumul.  
 Dl. Vasile: 
 D-na primar, am luat cuvântul să vă atrag atenţia asupra unor disfuncţionalităţi  din 
cadrul unui serviciu în subordinea noastră. De curând, datorită faptului că am îmbătrânit, 
am fost  nevoit să merg la Direcţia de Evidenţă a Persoanei pentru a schimba buletinul. 
Vreau să vă spun că am simţit din plin umilinţa pe care o trăiesc cetăţenii noştri la 
ghişeele  acelui serviciu. Este inadmisibil cu 12 persoane la coadă să stai peste o oră şi 
jumătate pentru a ţi se elibera un document când procedura este extrem de simplă. Sunt 
patru calculatoare din care trei funcţionează pe  depuneri de acte, unul singur 
funcţionează pe eliberări. Este un poliţist local care este şi ghişeu de informaţii, este şi 
negociator cu nervii cetăţenilor, este o căldură insuportabilă. Vreau să vă spun că acolo, 
atât dvs. cât şi noi, consiliul local, primim injurii zilnic. Vă spun, este groaznic. Solicit un 
raport scris din partea serviciului cu procedurile de lucru că dacă nu sunt dânşii în stare, 
le studiem noi şi  le impunem noi alte proceduri de lucru. Tabelele electronice nu 
funcţionează, nimic nu funcţionează. Inclusiv schimbul de tură durează peste un sfert de 
oră. Vorbeam de chinezi. La chinezi se schimbă tura la macara, se urcă cel care schimbă 
tura, ia maneta, apoiu coboară celălalt.   
 Dl. Toader: 
 Vreau să fiu foarte scurt. Este vorba de locul de joacă din Parcul Rovine. La 
vremea respectivă am salutat amenajarea parcului, s-au făcut investiţii foarte frumoase, 
alei, statui, fântână, locul de joacă a fost împrejmuit, nu ştiu dacă mai este în oraş un loc 
de joacă aşa de frecventat de copii, sunt în orice moment sute de copii acolo, dar 
rugămintea transmisă de mai mulţi părinţi, obiectele de joacă, leagăne, topogane, dacă se 
poate să fie împrospătate, aduse altele noi, moderne, cum s-au adus în alte parcuri, ba 
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chiar să asigure siguranţa copiilor, spre exemplu la topogane  fundaţia este tot din 
ciment, nu este acoperit cimentul acela şi există riscul  copiii să se poată accidenta. Ce s-
a făcut s-a făcut foarte bine,  doar asupra obiectelor din acest loc de joacă, dacă pot fi 
aduse altele  mai frumoase, mai atractive pentru copii. Sunt foarte mulţi copii care se 
bucură de acest loc de joacă. 
 D-na Primar: 
 Dl. Pană – pentru SCM vă va răspunde dl. Genoiu pentru că are în atribuţii. 
 Pentru licitaţii, vreau să vă spun că primăria cumpără pe bursă energia dar mi se 
pare imposibil ce spuneţi dvs. ca să se facă licitaţii pentru fiecare şcoală sau fiecare spital 
în parte de către furnizor, în momentul în care se va finaliza licitaţia pe care o 
organizează primăria, vă daţi seama că şi celelalte structuri ale noastre vor beneficia de  
acelaşi furnizor. 
 În ceea ce priveşte Căsuţa fermecată, doriţi să se amenajeze un teren sportiv, sper 
că  doar pentru copiii din grădiniţă pentru că altfel avem probleme în sensul că noi am 
făcut locurile de joacă din toate grădiniţele, le-am reabilitat, eu zic că arată foarte bine, şi 
am constatat că directorii nu lasă şi alţi copii din cartier să vină să se joace în acele locuri 
de teamă să nu se strice echipamentele, deci mi-ar fi foarte greu şi mie să-i conving pe 
directori ca să-i accepte pe alţi copii din afara grădiniţei, dar o să verificăm să vedem 
dacă se pretează să amenajăm un teren de sport, cum ziceţi dvs, acolo. 
 Dl. Cilibiu – poate ne ajutaţi cu fişa cadastrală acum, să vedem dacă se poate 
pentru zona respectivă. Oricum vreau să vă felicit pentru funcţia pe care o îndepliniţi şi 
să vă asigur că acel proiect este intrat pe fonduri europene pentru perioada de finanţare 
2014 – 2020. Este şi un pod acolo deteriorat care va trebui să fie reabilitat complet, ca de 
altfel, toate celelalte poduri care se află pe terenul municipalităţii. Absolut toate au fost 
prinse pe fonduri europene , şi mai mult decât atât, avem chiar şi poduri în plus cum este 
cel care ar trebui să facă legătura cu cartierul Gârleşti.  
 Dl. Vasile – voi cere un raport. Dacă s-a întâmplat aşa, sunt total de acord cu dvs. 
că trebuie să verificăm care este situaţia. Nu vă contrazic, din acest motiv o să cer un 
raport. Am mai descoperit şi la Direcţia de Taxe şi impozite, mi s-a mai spus şi acolo că 
au intrat în pauza de masă absolut toate ghişeele, ceea ce mi s-a părut o nesimţire, ca s-o 
spun pe româneşte. Am fost asigurată că n-o să se mai întâmple acest lucru. O să verific 
şi aici despre ce este vorba. În orice caz,  probleme foarte mari avem pentru faptul că mai 
asigurăm încă 18 localităţi, adică încă 18 comune pentru care noi trebuie să facem 
buletinele. Vă daţi seama că în aceste condiţii cozile sunt destul de mari de fiecare dată, 
dar dacă dvs. aveţi impresia că s-au mişcat mai încet decât ar trebui, o să verificăm, poate 
le dăm şi o dată exactă  când a fost ca să vedem şi cine a fost la ghişeu în perioada 
respectivă.  
 Dl. Toader – locul de joacă din Rovine este prins anul acesta pentru reabilitare. 
Municipalitatea are încă 13 locuri de joacă pe care va trebui să le bugetăm anul acesta în 
iulie când facem rectificarea. Într-adevăr toate locurile de joacă noi sunt  pline de copii, 
chiar 200 – 250 de copii în medie la anumite intervale orare. Asta a făcut ca şi unele 
locuri de joacă, din păcate, să fie deteriorate, mai ales că nu se respectă condiţiile pentru 
echipamente, să fie doar pentru copii sub 12 ani, am văzut şi persoane de 17-18 ani în 
locurile de joacă pe carusele sau leagăne ceea ce nu este în regulă. Încercăm să-i mai 
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disciplinăm şi noi cu Poliţia Locală, dar  aici este o chestiune care ţine şi de bunul simţ, 
dar sunt făcute deja proiectele pentru amenajarea următoarelor  13 locuri de joacă şi 
parcul din Rovine este prins într-adevăr. Am încercat ca în fiecare cartier să fie măcar 
câte un loc de joacă din seria primelor pe care le-am executat. Ne-am dat seama că eu un 
succes extraordinar şi din cauza asta extindem şi la rectificare vom mai prinde şi alte 
locaţii. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vis a vis de problemele legate de SCM , dl. Pană, mulţumim pentru observaţia pe 
care aţi făcut-o şi pe care puţină lume o ştie. Este foarte important ca anul fiscal sportiv 
nu corespunde cu anul fiscal bugetar. O dată încheiate nişte contracte, ele au 
repercursiuni şi asupra bugetului următor. Contractele care s-au făcut în 2013, au 
repercursiuni şi asupra bugetului din 2014. În 2013 a fost un buget mai mare, în 2014 
fiind un buget mai mic, este absolut normal să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este 
nimic spectaculos în acest lucru. Vis a vis de performanţe, o să vă spun că am făcut o 
analiză şi am putea, exact cum aţi solicitat dvs., şi o să-l rog pe dl. Lazarciuc să facă o 
analiză şi mai în amănunt a  acelui raport, să-l continue. Performanţele raportate la buget 
ale echipelor noastre, sunt mult mai bune decât performanţele altor echipe din ţară  
proporţional cu bugetul alocat. Din punctul ăsta de vedere ca şi eficienţă, eu consider că 
am lucrat foarte bine. La ora aceasta există o notă de fundamentare, se lucrează la această 
notă de fundamentare pe un necesar pe care ar trebui să-l aprobăm într-o şedinţă 
ulterioară de suplimentare a bugetului SCM pentru a funcţiona în aceleaşi performanţe ca 
şi în anul anterior, fără să afectăm locurile pe care le au ocupate  la finalul campionatului 
trecut în fiecare domeniu şi mai mult decât atât au şi o suplimentare de buget datorită 
faptului că în administrarea lor a mai intrat încă o sală de sport. Vis a vis de sponsori în 
momentul în care se vor încheia aceste contracte, avem deja discuţii şi s-au purtat discuţii 
cu ceva sponsori şi aceştia ar vrea să intervină la un bonus, o sponsorizare a echieplor vis 
a vis de performanţele suplimentare faţă de performanţele pe care şi le-au prevăzut dânşii 
prin bugetul alocat. Faţă de ideea de non combat , grila de contracte care s-a stabilit şi cu 
care se semnează contractele la ora aceasta prevede o cotă specială pentru a cointeresa 
jucătorul să lupte pentru performanţă până în ultima clipă.   Faţă de planul pe termen 
lung, cred că aici ar trebui să o luăm puţin invers, va trebui să stabilim noi, ca şi 
consilieri un buget pe o perioadă cât ne permitem noi şi să le cerem nişte performanţe 
pentru că din ceea ce am văzut eu şi ce am analizat, la ora aceasta totul este un sport 
profesionist şi performanţele pe care le obţin echipele sunt strâns legate de bugetul care 
se alocă.  
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       D-na. Preşedintă:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 26.06.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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