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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 24.04.2014 

 
 
 
        Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Dindirică şi dl. Ştefârţă).  
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 27.03.2014 unde au fost adoptate 46 hotărâri, 
hotărâri legale – 45, fără control de legalitate – 1 hotărâre. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. Supun aprobării dvs. şi procesul-verbal al şedinţei ordinare din 
27.03.2014. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul dlui consilier Pană Ionel pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Vă spun „Hristos a înviat!” şi înainte de începerea şedinţei aş vrea să ţinem un 
moment de reculegere în cinstea celui care a fost cel mai mare preşedinte al Clubului 
Sportiv Universitatea Craiova, Corneliu Stroe. Vă mulţumesc. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! 
     Pentru că suntem în săptămâna luminată, şi pentru că prima dată a fost cuvântul, vreau 
să vă spun şi eu câteva cuvinte sub formă de îndemn: „Lăsaţi lumina să vă conducă paşii, 
lăsaţi iubirea să vă conducă inima, lăsaţi dragostea să vă conducă viaţa, lăsaţi-l pe 
Dumnezeu să conducă în toate! Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne apere pe toţi de 
toate relele!”.   
    Prin dispoziţia nr. 2748/17.04.2014, 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 24.04.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, pe 
trimestrul I al anului 2014. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 
2014. 

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

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

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

8. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014. 

9. Proiect de hotarâre privind participarea municipiului Craiova la Programul de 
Eficienţă Energetică în clădirile publice ocupate de instituţii de învăţământ şi spitale 
din Craiova. 

10. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. Caravana lui Axinte  S.R.L., în vederea organizării 
evenimentului „Caravana lui Axinte”. 

11. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, actorului Marcel Iureş. 

12. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, chitaristului Radu Ionescu. 

13. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, sublocotenent Post Mortem Claudiu Constantin Vulpoiu. 

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova, 
ediţia a XVIII-a. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2014. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2014. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului 
pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de 
Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2014. 
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Sport Club Municipal Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale 
administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

25. 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 mai 2014. 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 26 locuinţe 
destinate închirierii familiilor evacuate din imobile naţionalizate, situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, nr.148, bl.R17, respectiv str. Potelu, nr.146, bl.R19. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a patru 
locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19, cart.Valea 
Roşie, bl.7, cam.51, str.Corneliu Coposu, nr.83 şi str.General Gh. Magheru, nr.60. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107. 

30. 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. 

31. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cotei 
de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, nr.4, la etaj). 

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cotei 
de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, nr.4). 

33. Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA 
S.A., a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea 
realizării protecţiei împotriva coroziunii, a conductelor metalice îngropate, aferente 
reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, 
situate în zona str. Teilor, intersecţie cu str.Rodna, respectiv zona str.Negoiu, 
intersecţie cu str.Râului. 

34. 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. 

35. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. 
Stănescu Miralena Ileana, către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L. 
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36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.366/2014 şi 
nr.367/2014, în sensul schimbării concesionarilor, ca urmare a vânzării-cumpărării 
bunurilor imobile (spaţii comerciale) amplasate pe terenul situat în bd. Nicolae 
Titulescu, nr.2, ce face obiectul concesiunii. 

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bdul. Oltenia, nr.78A. 

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, bdul. Ştirbei Vodă, nr.7. 

39. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj 
subteran”. 

40. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a 
bunului „Drum de Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat 
în Tarlaua 69. 

41. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, 
pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31. 

42. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”. 

43. Proiect de hotărâre privind preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – 
Arhiepiscopia Craiovei, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu 
Plopşor, nr.12. 

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

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

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

47. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.203/2010 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate 
particulară, din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, 
nr.150 B. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul de 
investiţii „Staţie tratare ape reziduale Craiova-Water Park”. 

49. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi 
comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Termis Dolj”. 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.540/2013 referitoare la aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului 
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de ecarisaj. 
51. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

52. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, 
a cererii unice de plată pentru anul 2014, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal. 

53. Întrebări şi interpelări. 
 
 
     Dl. Director Mischianu: 
     Înainte de a fi supusă la vot ordinea de zi, vreau să vă spun că iniţiatorul, respectiv 
executivul, d-na primar, retrage punctele de pe ordinea de zi nr. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, dar fiind faptul că ANFP nu a comunicat avizul conform pentru organigrama şi 
statul de funcţii ale Poliţiei Locale şi Primăriei Municipiului Craiova. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot ordinea de zi cu punctele care v-au fost supuse spre retragere, în bloc. 
Cine este pentru ordinea de zi, fără punctele retrase? Votat cu unanimitate de voturi. 
 

 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, pe 
trimestrul I al anului 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al 
anului 2014. 

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

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

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

8. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014. 

9. Proiect de hotarâre privind participarea municipiului Craiova la Programul de 
Eficienţă Energetică în clădirile publice ocupate de instituţii de învăţământ şi 
spitale din Craiova. 

10. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, cu S.C. Caravana lui Axinte  S.R.L., în vederea 
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organizării evenimentului „Caravana lui Axinte”. 
11. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, actorului Marcel Iureş. 
12. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, chitaristului Radu Ionescu. 
13. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, sublocotenent Post Mortem Claudiu Constantin Vulpoiu. 
14. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova, 

ediţia a XVIII-a. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2014. 
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale 

administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2014. 

18. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
26 locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate din imobile naţionalizate, 
situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.148, bl.R17, respectiv str. Potelu, 
nr.146, bl.R19. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a patru 
locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19, cart.Valea 
Roşie, bl.7, cam.51, str.Corneliu Coposu, nr.83 şi str.General Gh. Magheru, nr.60. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107. 

22. 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. 

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, nr.4, 
la etaj). 

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, 
nr.4). 
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25. Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY 
ROMÂNIA S.A., a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, în vederea realizării protecţiei împotriva coroziunii, a conductelor 
metalice îngropate, aferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă 
presiune a municipiului Craiova, situate în zona str. Teilor, intersecţie cu 
str.Rodna, respectiv zona str.Negoiu, intersecţie cu str.Râului. 

26. 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. 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. 
Stănescu Miralena Ileana, către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.366/2014 şi 
nr.367/2014, în sensul schimbării concesionarilor, ca urmare a vânzării-cumpărării 
bunurilor imobile (spaţii comerciale) amplasate pe terenul situat în bd. Nicolae 
Titulescu, nr.2, ce face obiectul concesiunii. 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bdul. Oltenia, nr.78A. 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, bdul. Ştirbei Vodă, nr.7. 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului 
„Pasaj subteran”. 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a 
bunului „Drum de Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, 
situat în Tarlaua 69. 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a 
României, pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31. 

34. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”. 

35. Proiect de hotărâre privind preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – 
Arhiepiscopia Craiovei, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu 
Plopşor, nr.12. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 
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39. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.203/2010 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, 
proprietate particulară, din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv 
str.Caracal, nr.150  

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul 
de investiţii „Staţie tratare ape reziduale Craiova-Water Park”. 

41. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei 
Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de 
Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Termis Dolj”. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.540/2013 referitoare la aprobarea tarifelor privind desfăşurarea 
serviciului de ecarisaj. 

43. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

44. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în 
Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2014, pentru suprafaţa de 94,62 ha 
islaz comunal. 

45. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

   
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2014. 
     D-ra Predescu: 
     Bună dimineaţa şi Hristos a înviat. Dl. Preşedinte, dragi colegi,  punctul meu pe care 
vreau să-l exprim priveşte o chestiune, consider, de importanţă nu doar locală ci şi 
naţională. Pornind de la execuţia bugetară, lucrarea prezentă este o radiografie 
extraordinar de explicită a situaţiei actuale din care reiese fără putinţă de tăgadă că din 
ceea ce s-a estimat pentru începutul anului 2014, din taxa judiciară de timbru care se 
culege la nivelul municipiului, nu s-a obţinut din prevederea avută în vedere decât 20% şi 
aceasta urmare modificărilor aduse Codului de Procedură Civilă care au făcut ca cetăţenii 
practic să nu se mai poată adresa justiţiei, vreau să vă aduc la cunoştinţă tuturor şi cer în 
acelaşi timp sprijin primarului municipiului şi Consiliului Local  de a susţine punctul de 
vedere al profesioniştilor şi al avocaţilor din Baroul Dolj care este în sprijinul cetăţenilor 
şi anume văzându-se şi la nivel naţional această situaţie, s-au făcut două propuneri: una 
care vine din partea  avocaţilor din Baroul Dolj de a fi eliminate dispoziţiile art. 200 din 
noul Cod de procedură civilă cu procedura de regularizare, iar alta din partea altor 
barouri, din păcate, susţinută şi de conducerea centrală sau în parte susţinută, până acum 
nu s-a exprimat un punct de vedere explicit ca reglementarea să existe, dar să fie instituit 
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un fond de ajutor public judiciar pentru redactarea cererilor adresate instanţei, ajutor 
public judiciar care să fie suportat din bugetele locale.  Noi suntem împotriva acestei 
situaţii pentru că dacă municipiul, prin bugetul pe care îl ştim, cel puţin, al municipiului 
Craiova, nu are bani suficienţi pentru sănătate, pentru educaţie, pentru cu totul alte 
probleme care sunt de maximă necesitate şi de interes general şi pentru toţi cetăţenii 
municipiului Craiova, cu atât mai mult nu-şi poate permite să suporte, pentru că doar unii 
vor aşa, un astfel de ajutor public judiciar nereglementat până în prezent pentru cei care 
vor să introducă cereri de chemare în justiţie, aşa cum prevede noul cod cu o procedură 
foarte complicată şi care duce la anularea practic, a tuturor cererilor, de aici şi atitudinea 
oamenilor de a nu se mai adresa justiţiei.  Am vrut să fac acest anunţ pentru că este, din 
păcate, o posibilitate în viitor de reglementare în acest sens, şi repet, solicit sprijinul 
primarului municipiului Craiova, consiliului local şi am dorit să aduc la cunoştinţa 
tuturor  cetăţenilor că noi, craiovenii, nu împărtăşim această soluţie, iar pe de altă parte 
considerăm că la nivel naţional trebuie să se adopte reglementarea propusă de noi de  
eliminare a dispoziţiilor art. 200 şi nu de constituire a unor astfel de fonduri. Vă 
mulţumesc. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun al vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al 

anului 2014, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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 execuţiei bugetare a creditelor externe, 
pe trimestrul I al anului 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 execuţia bugetară a creditelor externe, pe trimestrul I al anului 2014, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2014. 
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       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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul I 

al anului 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
trimestrul I al anului 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014, conform 
anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

5. 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: 
a) venituri în sumă de 680.651,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 697.655,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 10  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. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal 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 Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
 total venituri –6.595,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
total cheltuieli –6.595,00 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. 
 
 

7. 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 – 826.001,00 mii lei; 
 - total cheltuieli - 864.534,00 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. 
 
 

8. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014. 

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

„Oltenia” S.A, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.72/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu). 
 
 

9. Proiect de hotarâre privind participarea municipiului Craiova la Programul 
de Eficienţă Energetică în clădirile publice ocupate de instituţii de învăţământ 
şi spitale din Craiova. 

     Dl. Director Mischianu: 
    O chestiune prealabilă. Urmare a discuţiilor avute cu BERD până aseară târziu, am 
compeltat cu un nou articol proiectul de hotărâre pe care l-aţi primit anterior şi daţi-mi 
voie să vă citesc proiectul de hotărâre în ansamblu, rugându-vă să votaţi cu această 
modificare. Art. 1 - Se aprobă participarea municipiului Craiova la Programul de 
Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi 
spitale. Art.2. - Se aprobă contractarea de servicii de eficienţă energetică şi proiectare  în 
baza Memoriului tehnico-economic justificativ de fundamentare a deciziei de încheiere a 
unui contract de performanţa energetică pentru un grup de 7 unităţi de învăţamânt din 
Municipiul Craiova şi a Memoriului tehnico-economic justificativ de fundamentare a 
deciziei de încheiere a unui contract de performanţă energetică pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. - Primarul Municipiului 
Craiova prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministraţie Publică Locală şi Direcţia 
Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Dl. Cotescu: 
     Ţin să felicit încă o dată primarul municipiului Craiova pentru modul cum a abordat 
acest punct privind reabilitarea Spitalului de boli infecţioase, dar mai ales a unităţilor de 
învăţământ. Nu a fost un lucru uşor, ştiu că la o parte din lucrări am participat şi eu şi 
vreau să vă spun că 7 unităţi de învăţământ reprezintă  aproximativ 12% din numărul de 
unităţi de învăţământ din municipiul Craiova, dar, având în vedere că aceste unităţi au şi 
structuri, practic ne referim la aproximativ 20% din  clădirile în care învaţă copiii noştri 
în municipiul Craiova. 
      D-na Primar: 
      În discuţiile care au avut loc, într-adevăr până aseară târziu, cei de la BERD au cerut 
să fie scris prin dialog competitiv care este o formulă legală. Dl. Mischianu spune că s-a 
scris chestiunea aceasta în fundamentare, dar nu apare ca şi articol. Eu v-şa propune să 
facem  totuşi această rectificare, este vorba de un program pilot, municipalitatea nu 
chesluieşte bani, suntem selectaţi într-un proiect pilot care, dacă va merge bine la 
Craiova, şi sunt absolut convinsă că va merge bine şi, oricum, noi n-aveam fondurile 
necesare ca să reabilităm în întregime Spitalul de boli infecţioase şi cele 7 şcoli care  de 
fapt sunt vreo 24 de structuri şi care arată foarte, foarte rău, într-adevăr cel mai rău din 
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municipiul Craiova, dar trebuie să le supunem într-un fel condiţiilor lor, inclusiv caietele 
de sarcini şi tot ce presupune, sunt făcute de cei de la BERD.  
     Dl. Director Mischianu: 
     În atare condiţii, pe tehnică legislativă, vă supun din nou spre aprobare la art. 2 
completarea cu procedura dialogului competitiv. Textul va suna în felul următor: Se 
aproba contractarea de servicii de eficienţă energetică şi proiectare prin procedura 
dialogului competitiv, în baza Memoriului tehnico-economic justificativ de fundamentare 
a deciziei de încheiere a unui contract de performanţa energetica pentru un grup de 7 
unităţi de învăţamânt din Municipiul Craiova şi a Memoriului tehnico-economic 
justificativ de fundamentare a deciziei de încheiere a unui contract de performanţă 
energetică pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” 
Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă participarea municipiului Craiova la Programul de Contractare a 

Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale. 
Art.2.Se aproba contractarea de servicii de eficienţă energetică şi proiectare prin 

procedura dialogului competitiv, în baza Memoriului tehnico-economic justificativ 
de fundamentare a deciziei de încheiere a unui contract de performanţa energetica 
pentru un grup de 7 unităţi de învăţamânt din Municipiul Craiova şi a Memoriului 
tehnico-economic justificativ de fundamentare a deciziei de încheiere a unui 
contract de performanţă energetică pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministraţie 
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. 
 
 

10. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, cu S.C. Caravana lui Axinte  S.R.L., în 
vederea organizării evenimentului „Caravana lui Axinte”. 

     Dl. Cherciu: 
     D-na primar, stimaţi colegi, nu este prima oară când fac solicitarea către executiv de a 
da dovadă de mult mai mult discernământ în clipa în care are iniţiative de asociere a 
municipiului Craiova, a consiliului local cu diverse SRL-uri.  A mai existat o situaţie cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă din anul trecut în care am atras atenţia că urmează să ne 
asociem cu o societate cu pierderi, înglodată în datorii şi spuneam la momentul acela că 
în astfel de asocieri chiar dacă nu avem niciun fel de costuri, avem o imagine, avem o 
reputaţie, aceea a municipiului Craiova cu întreaga istorie care caracterizează acest oraş. 
Reputaţia este un lucru care se câştigă foarte greu şi se pierde foarte uşor. Mijloacele de 
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informare astăzi sunt la îndemâna tuturor. Spuneam atunci că se poate accesa Ministerul 
de Finanţe şi se poate vedea starea unei astfel de societăţi comerciale, iar astăzi este 
suficient de folosit google. Eu l-am folosit şi am introdus Axinte şi ţepar şi credeţi-mă că 
am obţinut o groază de răspunsuri.  Primul dintre ele cred că este un titlu, ceva: Benone 
Sinulescu spune că Axinte a fugit cu banii în India.  Încă o dată, printre obligaţiile pe 
care ni le asumăm la această asociere figurează şi aceea că numele Primăriei Craiova, va 
apărea pe afişul lui acest Axinte. Nu este doar Benone Sinulescu şi sunt foarte mulţi 
artişti, şi artişti recunoscuţi să zic aşa, în România, care reclamă comportamentul de ţepar 
al acestei persoane. A ne asocia numele cu o astfel de persoană de reputaţie îndoielnică 
mi se pare nelalocul lui. Acesta este motivul pentru care voi vota împotriva acestui 
proiect însă îmi menţin această solicitare către departamentul de imagine. Mai mult 
discernământ în asocierea numelui municipiului cu  diverse persoane fizice sau juridice 
care nu se bucură de un bun nume. 
     D-na Primar: 
    Pentru că aţi făcut aici nişte afirmaţii  vis a vis de o societate cu care ne-am asociat 
până acum, bănuiesc că este vorba de Orăşelul copiilor. Aş vrea să vă spun că pe vremea 
vechii administraţii, la bugetul local ajungeau 1000 euro pentru închirierea spaţiului, iar 
pe vremea noii administraţii, aceeaşi societate a plătit 15 mii euro, la termen fixat, fără 
niciun fel de probleme. Eu nu-mi permit să fac afirmaţii despre cineva că este ţepar 
numai pentru că scrie chestiunea asta pe internet.  Trebuie precizat că municipalitatea nu 
plăteşte bani pentru acest spectacol, deci este gratuit. Scrie şi în nota de fundamentare de 
astăzi. Dacă dvs. Nu vă convine un cântăreţ sau altul, sigur că aveţi tot dreptul să vă 
exprimaţi. Dar până când justiţia nu decide, ştiţi foarte bine că nu trebuie să aruncăm în 
cârca oamenilor ce scrie pe internet. 
     Dl. Vasile: 
     Şi eu voi vota împotrivă din aceleaşi motive ca ale d-lui Cherciu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul  Local al Municipiului 

Craiova, cu S.C. Caravana lui Axinte S.R.L., în vederea organizării evenimentului 
„Caravana lui Axinte”, în zilele de 16, 17 şi 18 mai, în Piaţa „Mihai Viteazul”, 
conform contractului 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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi S.C. 
Caravana lui Axinte S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
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11. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, actorului Marcel Iureş. 

     Dl. Cherciu: 
     La toate punctele care urmează, cele trei de acordare a titlului de cetăţean de onoare, 
voi fi de acord, însă acest lucru nu mă împiedică să vă readuc aminte tuturor că suntem 
singurul oraş european care numără în rândul cetăţenilor de onoare două persoane 
condamnate penal: una care îşi ispăşeşte în clipa de faţă pedeapsa în închisoare, iar una 
care a fost recent eliberată. Un pic mai devreme d-na  primar folosea ca argument că nu 
pot să mă refer la reputaţia cuiva doar citând presa de pe internet ci justiţia este cea care 
dă verdictul final. Noi avem două astfel de situaţii în care justiţia s-a pronunţat, este 
vorba de cei doi infractori de care vă pomeneam şi care figurează în continuare, pentru că 
preferăm să ne uităm în altă direcţie, în rândul cetăţenilor de onoare. Acest fapt, din 
punctul meu de vedere, face ca  cetăţenilor de onoare existenţi ca şi cei cărora le vom 
acorda acum sau în viitor acest titlu, mai degrabă să le acordăm onoarea pe jumătate 
punându-i în aceeaşi galerie cu doi infractori. 
     D-na Primar: 
     Regulamentul spune foarte clar că în momentul în care eşti condamnat penal îţi pierzi 
titlul, aşa că nu mai trebuie altceva. 
     Dl. Cherciu: 
     Vă contrazic aici şi vă invit să citiţi regulamentul de acordare şi retragere şi veţi 
constata că, este adevărat, figurează ca penalizare retragerea, odată ce ai fost condamnat, 
însă  în şedinţă publică trebuie să luăm act de această decizie şi să aducem la cunoştinţă 
inclusiv prin mijloace de presă, prin mass-media această hotărâre care se validează de  
către consiliul local. Vă stă la dispoziţie regulamentul de acordare şi sunt convins că îmi 
veţi da dreptate. 
     D-na Primar: 
     L-am citit cu mare atenţie, vă asigur. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

domnului Marcel IUREŞ – în semn de recunoştinţă pentru întreaga sa 
activitate, pentru o viaţă dedicată scenei, pentru loialitatea faţă de poporul 
român, pentru toate proiectele sale care au promovat şi promovează 
imaginea pozitivă a României în străinătate şi reprezintă o punte între trecut, 
prezent şi viitor şi îndeosebi pentru personalitatea complexă şi pentru 
susţinerea oraşului Craiova. 

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

12. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, chitaristului Radu Ionescu. 

   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.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 
chitaristului Radu IONESCU – în semn de recunoaştere pentru munca sa, 
pentru felul în care reprezintă imaginea oraşului Craiova, pentru toate 
activităţile şi proiectele sale care promovează imaginea pozitivă a oraşului 
nostru. 

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

13. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, sublocotenent Post Mortem Claudiu Constantin 
Vulpoiu. 

        Dl. Preşedinte: 
    Dl. Consilier Albăstroiu ne propune să ţinem un moment de reculegere. Vă 
mulţumesc. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin VULPOIU –erou 
craiovean căzut la datorie, care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament, 
până la sacrificiul propriei vieţi, făcând cinste drapelului naţional. 

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

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului 
Craiova, ediţia a XVIII-a. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor dedicate celei de-a XVIII-a ediţii a “Zilei 

Municipiului Craiova”, care se vor desfăşura în perioda 26 mai - 1 iunie 2014, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2014. 

     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 organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, 
pentru anul 2014, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica “Oltenia” 
Craiova 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 stabilirea obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă ale administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
pentru 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 stabilesc obiectivele şi criteriile de performanţă ale administratorului S.C. Pieţe 

şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014., precum şi condiţionalităţile privind 
realizarea acestora, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Mischianu Ovidiu, pentru 
a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale administratorului S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014, şi a condiţionalităţilor privind 
realizarea acestora, precum şi pentru a semna actul adiţional de modificare a 
contractului de administrare. 

Art.3. La data semnării actului adiţional, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2013 referitoare la aprobarea 
contractului de administrare al dlui. Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova, dl. Mischianu Ovidiu şi dl. Neagoe Claudiu Ştefan vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

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

    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  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 mai 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: 

     -  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 aprilie 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. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public 
al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a 26 locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate din imobile 
naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.148, bl.R17, 
respectiv str. Potelu, nr.146, bl.R19. 

     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 preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
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administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 26 locuinţe destinate 
închirierii familiilor evacuate din imobile naţionalizate, situate în municipiul 
Craiova, str.Potelu, nr.148, bl.R17, respectiv str.Potelu, nr.146, bl.R19, prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după adoptarea Hotărârii 
de Guvern privind trecerea acestor bunuri din domeniul privat, în domeniul 
public al statului. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

          Art.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 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. 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, 

construite prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, către persoanele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere a locuinţelor 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 şi persoanele prevăzute în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
patru locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19, 
cart.Valea Roşie, bl.7, cam.51, str.Corneliu Coposu, nr.83 şi str.General Gh. 
Magheru, nr.60. 

  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 stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 3 imobile, cu destinaţia de 
locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea  
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor imobile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Sadoveanu Eufrosina, a 
locuinţei situată în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19,  compusă 
din 1 cameră, în suprafaţă de 11 mp. şi dependinţe comune, în suprafaţă de 2,61 
mp. 

Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 şi art.3 din prezenta 
hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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 şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

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 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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.107. 

    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 
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municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a bunului imobil situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.107, compus din 1 cameră, în suprafaţă de 20,62 mp. şi 
dependinţe, în suprafaţă de 19,40 mp. 

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 unitatea locativă prevăzută la art.1. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Gutue Constanţa, a locuinţei 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere având ca obiect locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

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 aprobarea 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 Gutue Constanţa  vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

22. 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. 
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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. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica 
Stomatologică, nr.4, la etaj). 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 

ani, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică, 
nr.4, etaj), identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii medicale. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă 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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica 
Stomatologică, nr.4). 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 

ani, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, 
nr.4), identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea desfăşurării activităţii medicale. 

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

25. Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY 
ROMÂNIA S.A., a unor terenuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, în vederea realizării protecţiei împotriva coroziunii, a 
conductelor metalice îngropate, aferente reţelei de alimentare cu gaze 
naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, situate în zona str. Teilor, 
intersecţie cu str.Rodna, respectiv zona str.Negoiu, intersecţie cu str.Râului. 

     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 închirierea, pe o perioadă de 15 ani, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY 

ROMÂNIA S.A., a terenurilor proprietatea municipiului Craiova, în suprafaţă de 
1 mp. fiecare, situate în municipiul Craiova, zona str. Teilor, intersecţie cu str. 
Rodna, respectiv zona str. Negoiu, intersecţie cu str. Râului, în vederea realizării 
protecţiei împotriva coroziunii, a conductelor metalice îngropate, aferente reţelei 
de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, 
identificate conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Preţul de închiriere a terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotarâre, este de 
12 lei/mp./lună, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.671/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2014. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere, precum şi să îndeplinească formele de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico - 
Financiară şi S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. 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 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. 
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Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2014, a 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, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Titularul contractului de închiriere identificat la poziţia 1 din anexa la prezenta 
hotărâre, are obligaţia ca, până la termenul limită 31.08.2014, să modernizeze 
construcţia provizorie, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.846/2013 privind Regulamentul 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 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI 
dr. Stănescu Miralena Ileana, către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L. 

     Dl. Vasile: 
     Voi vota împotrivă la acest punct pentru că sunt împotriva negoţului cu contractele de 
concesionare ale primăriei. Dacă o persoană fizică sau juridică care a concesionat de la 
primăria Craiova un bun şi-a încheiat activitatea sau nu vrea să-şi mai desfăşoare 
activitatea, rolul nostru este de a scoate acel spaţiu la licitaţie, nu de a lăsa respectiva 
persoană să concesioneze, să cesioneze, să facă negoţ cu aceste contracte de concesiune 
ale bunurilor noastre.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena 
Ileana, către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L., reprezentată prin dr. Ţepuş Dumitru 
Cristian. 

Art.2. Durata contractului de concesiune este până la data de 31.03.2018. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a  contractului de concesiune nr.38111/2006. 
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Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din 
domeniul public de interes local, în domeniul privat al municipiului Craiova, a 
unor spaţii. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune 
nr.366/2014 şi nr.367/2014, în sensul schimbării concesionarilor, ca urmare a 
vânzării-cumpărării bunurilor imobile (spaţii comerciale) amplasate pe 
terenul situat în bd. Nicolae Titulescu, nr.2, ce face obiectul concesiunii. 

     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 contractelor de concesiune nr.366/2014 şi nr.367/2014, în 

sensul schimbării concesionarilor: Miclescu Valentin, Niţulescu Codruţ Cătălin şi 
Niţulescu Anemarie-Izabela, cu S.C.ONIOPTIC S.R.L., ca urmare a vânzării-
cumpărării bunurilor imobile (spaţii comerciale) amplasate pe terenul situat în bd. 
Nicolae Titulescu, nr.2, ce face obiectul concesiunii. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2014. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune nr.366/2014 şi nr.367/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Miclescu Valentin, Niţulescu 
Codruţ Călin, Niţulescu Anemarie Izabela şi  S.C.ONIOPTIC S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bdul. Oltenia, nr.78A. 

     Dl. Cherciu: 
    Nu mai reiau  motivaţia pe care am făcut-o şi în alte şedinţe legată de abţinerea la vot a 
acestor rapoarte de evaluare. Pentru că trebuie motivat votul, fac referire la intervenţiile 
pe care le-am avut la toate aceste rapoarte de evaluare, deci votul va fi de abţinere. 
     Dl. Vasile: 
     Şi motivaţia mea este aceeaşi. A se vedea motivaţiile anterioare.  
     Dl. Preşedinte: 
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     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 67 mp., situat 

în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bdul. Oltenia, nr.78A, prin care se 
stabileşte preţul de pornire al negocierii vânzării terenului la valoarea de 43.550 
lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, bdul. Ştirbei Vodă, nr.7. 

      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 având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire a negocierii redevenţei terenului aparţinând municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 437 mp. din acte şi 436 mp. din măsurători, înscris în cartea funciară 
nr.216237 UAT Craiova,  cu nr. cadastral 216237, situat în municipiul Craiova, 
bdul. Ştirbei Vodă, nr.7, prevăzut  în   anexa  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, la valoarea de 5,75 lei/mp/lună (fără TVA). 

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 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Cherciu, Vasile).  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului 
„Pasaj subteran”. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj subteran” 
cu bunurile aferente prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
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bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, nr.147/1999 
referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 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 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. 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Judeţean 
Dolj, a bunului „Drum de Exploatare 684”, proprietate publică a 
municipiului Craiova, situat în Tarlaua 69. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a bunului „Drum de 

Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în Tarlaua 69, 
prevăzut la poziţia 439 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.151/2014, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin 
proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

               Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014. 

          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 şi a procedurilor legale de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. 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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33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a 
României, pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31. 

     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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în str. Brestei, nr.31, în suprafaţă de 1503 mp, cu nr. cadastral 
208423, înscris în cartea funciară nr.208423, în două loturi de proprietate, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după 
cum urmează: 

lotul 1 de teren, în suprafaţă de 477 mp.; 
lotul 2 de teren, în suprafaţă de 1026 mp. 
Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Curtea de Conturi a României, pentru 

Camera de Conturi a judeţului Dolj, a lotului nr.1, în suprafaţă de 477 mp., având 
valoarea de inventar de 367676 lei, situat în str. Brestei, nr.31, în vederea 
edificării construcţiei cu destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului 
Dolj. 

Art.3.  Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului în suprafaţă de 1503 mp, 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, notarea dreptului de administrare, 
perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară  

            prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei pentru 
Camera de Conturi a judeţului Dolj. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire a terenului şi să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

             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, modificată şi 
completată, nr.370/2010  referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 şi 
nr.206/2011 referitoare la darea în administrarea către Curtea de Conturi a 
României pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31. 

          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 Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova şi Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a 
judeţului Dolj 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 hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare 
str.Olteţ nr.30-32”. 

     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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”, cu două 
nivele de subsol S1, respectiv S2, în suprafaţă de 1494,32 mp., având număr de 
inventar 12008322 şi valoarea de 2.159.846,80 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.2 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.622/2013 referitoare la darea în 
administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat 
al municipiului Craiova şi se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la 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.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 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. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind preluarea în folosinţă gratuită, de către 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la 
Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, a unui teren situat în 
municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12. 

     Dl. Cherciu: 
     Socotesc nimerit să am o intervenţie la acest punct, care, în opinia mea este un punct 
istoric. Este prima oară de când sunt consilier când Mitropolia Craiovei cedează ceva 
către primărie, către consiliul local şi de aceea m-am simţit obligat să iau cuvântul. Este 
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adevărat că ne cedează dreptul de folosinţă pentru a amenaja spaţiul respectiv, dar chiar 
în aceste condiţii mi se pare de salutat şi mai mult decât atât, sper că acest punct este un 
precedent şi dânşii vor lua în viitor în considerare şi posibilitatea să cedeze clădirea mult 
disputată de la  Elena Cuza. De aceea, voi vota cu două mâini un astfel de punct şi sper 
ca şi în viitor să mai am astfel de ocazii. 
     D-na Primar: 
     Sunt de acord cu intervenţia dvs., şi noi aşteptăm să se întâmple o minune vis a vis de 
clădirea de la Elena Cuza la care primăria pe vechea administraţie a renunţat de bună 
voie şi nesilită de nimeni şi acum trebuie să plătim o chirie foarte mare şi trebuie să 
începem să o plătim pentru că n-am plătit-o până acum. În ceea ce priveşte acest teren, 
este vorba de terenul din jurul bisericii Sfântul Ilie. După ce am analizat împreună cu 
arhitecţii noştri, ne-am dat seama că ar arăta mult mai bine zona fără gard de 
împrejmuire, şi ar arăta mult mai bine cu spaţii verzi, mai ales că acolo va fi o zonă 
închisă accesului auto şi vor fi alei de plimbare şi poate chiar  cei care vin să facă nunţi 
acolo vor dori să se fotografieze. Încercăm să obţinem acordul lor şi pentru calcanul care 
este în aceiaşi parte, ca să putem să găsim o formulă, să punem fie flori, fie îl desenăm 
într-un fel ca să arate bine toată  zona. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

 Art.1.Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia 
Craiovei, a terenului în suprafaţă de 1087 mp., situat în str.Nicolaescu Plopşor, 
nr.12, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, pe o perioadă de 15 ani, în 
vederea realizării obiectivului „Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al 
Municipiului Craiova”. 

  Art.2.Predarea-primirea terenului se face în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
folosinţă gratuită a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova după cum urmează: 
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-  se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă  
din prezenta hotărâre; 

- se anulează poziţiile 192, 301 şi 514 din secţiunea A a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 identificate în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 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. 
 
 

37. 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: 
α) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
β) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
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. 
 
 

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

     Dl. Director Mischianu: 
     O chestiune prealabilă. Din eroare a fost depusă la materialul de şedinţă o altă anexă. 
Anexa corectă am rectificat-o în cursul comisiilor de specialitate. Este vorba de 2 poziţii: 
terenul din bvd. Tineretului lângă Kaufland în suprafaţă de 1286 mp şi terenul din Calea 
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Severinului lângă Olas în suprafaţă de 140 mp. Cu această îndreptare a erorii materiale a 
anexei supunem la vot. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
- se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
- se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar cu diferenţa de valoare 
rezultată din reevaluarea bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
- se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2. 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. 

          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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

39. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.203/2010 referitoare la însuşirea rapoartelor de 
evaluare a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
amplasate pe terenurile, proprietate particulară, din municipiul Craiova, 
str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, nr.150 B. 

     Dl. Cherciu: 
     Am de făcut doar o observaţie anume că prin acest punct cumva se confirmă ce 
spuneam un pic mai devreme că nici în mandatul trecut nici în mandatul actual nu am 
reuşit să găsim o cale prin care aceste rapoarte de evaluare să fie inatacabile, de 
nediscutat şi acum suntem în situaţia în care am ajuns să revocăm o astfel de hotărâre 
care aproba, este adevărat, acum câţiva ani în urmă rapoarte de evaluare. Deci nici atunci 
şi nici acum nu am găsit încă formula ideală. 
     D-na Primar: 
     Este foarte simplu, dl. Cherciu.  Vorbiţi cu parlamentarii dvs. să modifice legea. 
     Dl. Cherciu: 
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     Parlamentarii noştri sunt foarte puţini. Cred că aţi fi mai eficientă dvs. Dacă este să 
fim erficienţi, cum a răspuns iniţiativei d-rei colege, aveţi posibilitatea, sunt convins, 
trecere la grupul parlamentar PSD care la ora actuală formează majoritatea. 
     D-na Primar: 
     Pe mine nu mă deranjează actuala legislaţie. Aţi avut majoritate şi în Parlamentul 
României şi în Guvern,  puteaţi să faceţi acest lucru. Cât timp legea este aşa, o 
respectăm, ne place, nu ne place. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.203/2010 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate 
particulară, din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, 
nr.150 B. 

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. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind 
obiectivul de investiţii „Staţie tratare ape reziduale Craiova-Water Park”. 

     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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ Staţie tratare ape 

reziduale Craiova Water Park”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 1.172.068 lei  (inclusiv TVA)  
                                                                 (262.849 Euro) 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 539.270 lei (inclusiv TVA)  
                                                (120.937 Euro) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  

             (1 euro=4,4591 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 Elaborare şi Implementare Proiecte  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

41. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al 
Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei 
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Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Termis 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 asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi  Comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”, persoană 
juridică de drept privat român şi de utilitate publică, având ca scop înfiinţarea, 
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea 
în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 
utilităţi publice aferente activităţilor serviciului de termoficare, pe baza  strategiei 
de dezvoltare a acestuia. 

Art.2. Se aprobă actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ”, prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” va avea sediul în 
România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.1. 

Art.4. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” va avea un patrimoniu 
iniţial în valoare de 10.000 lei la data constituirii,  iar aportul municipiului 
Craiova  este în cuantum de 8.000 lei. 

Art.5. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară „TERMIS DOLJ”  să 
exercite, pe seama şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în 
responsabilitatea asociaţilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi 
publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. 

Art.6. Se împuterniceşte dna. Lia – Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să 
semneze actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ”. 

Art.7. Se împuterniceşte dl.Mischianu Oviciu, director executiv - Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea şi înmatricularea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Craiova. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Servicii 
Publice, Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi Consiliul Local al Comunei 
Vârvoru de Jos 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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42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.540/2013 referitoare la aprobarea tarifelor privind 
desfăşurarea serviciului de ecarisaj. 

       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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.540/2013, prin completare cu următoarele tarife: 

1. tariful pentru operaţiuni RECS – 40 lei/bucată, fără T.V.A.; 
2. tariful pentru tratamente uşoare – 20 lei/bucată, fără T.V.A. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.  

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

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

43. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

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

nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, după cum urmează: 

- se modifică fişa de date a achiziţiei şi  formularele aferente, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- se modifică prevederile Caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţii de 
gestionare a câinilor fără stăpân şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

- se modifică art.14 din Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare, în forma prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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44. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în 
Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2014, pentru suprafaţa de 
94,62 ha islaz comunal. 

       Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, a 

cererii unice de plată pentru anul 2014, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz 
comunal, identificată conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

           (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin.1 nu au fost încheiate contracte de arendare, 
concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită. 

Art.2.  Se desemnează dl.Stoica Ionuţ Florian, inspector în cadrul Serviciului Registrul 
Agricol, în vederea depunerii şi semnării cererii de sprijin şi a altor documente 
aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreţinere a pajiştilor pentru 
suprafaţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Declaraţia de 
Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

45. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Badea: 
     Aş avea o rugăminte ca executivul să încerce să facă un proiect prin care să 
redenumim un obiectiv de infrastructură  din cele cu profil sportiv din Craiova, cu 
numele d-lui Corneliu Andrei Stroe, cetăţean de onoare al municipiului Craiova. Cred că 
cel mai indicat ar fi cantonamentul din Lunca Jiului, cel de pe bulevard, care, cu atât mai 
mult în timpul activităţii manageriale a d-lui Stroe a fost adus în exploatarea Clubului 
Sportiv Universitatea Craiova de către dânsul. Ar fi o iniţiativă care cred eu că ar da o 
recunoaştere d-lui Corneliu Andrei Stroe pentru ceea ce dânsul a făcut pentru sportul 
craiovean, pentru Craiova, pentru Oltenia. 
     Dl. Cherciu: 
     D-na primar, mă adresez dvs. Şi o fac ca să vă pârăsc funcţionari şi directori din 
subordine. Dvs. nu participaţi la şedinţele comisiilor de specialitate şi să ştiţi că sunt un 
instrument foarte util pentru a lămuri multe probleme de pe ordinea de zi. Din păcate, 
acest instrument util a căzut oarecum în derizoriu şi motivul principal, zic eu, este faptul 
că mulţi directori de instituţii subordonate primăriei nu tratează în primul rând cu respect 
aceste comisii şi respect faţă de consiliul local. Eu spuneam ieri în şedinţa de comisie că 
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nu solicităm respect noi ca persoane pentru că parte dintre noi poate nu sunt respectabili, 
dar reprezentăm o instituţie, consiliul local, faţă de care dânşii se subordonează, iar o  
formă de respect este şi prezenţa în aceste şedinţe.  Spuneam că vi-i pârăsc pentru că dvs. 
aţi făcut apeluri publice legate de participarea dânşilor în şedinţa de plen sau şedinţele de 
comisie, însă în continuare aceste apeluri sunt sistematic ignorate. Mi-aş permite să dau 
un singur exemplu, anume directorul sau preşedintele consiliului de administraţie de la 
Compania de Apă pe care eu personal nu l-am văzut decât în poze deci în diverse 
fotografii sau, eventual, reportaje. Deci nu a participat, sau poate, recunosc, am mai avut 
şi eu câteva şedinţe la care am absentat, poate am mai avut într-adevăr ghinionul să fi 
venit tocmai atunci, dar nu este, din păcate, singura situaţie, singurul caz. Există directori 
pe care, eventual, i-am văzut îndreptându-se  către aceste şedinţe de comisie şi după 
aceea cred că renunţă, li se pare prea obositor să participe.  Vă repet, este un instrument, 
sunt câteodată dezbateri foarte instructive în aceste comisii de specialitate, dar dacă 
suntem puşi în situaţia de a adresa întrebări retorice. Ieri aveam neclarităţi la care nu era 
nimeni prezent să răspundă. A fost o oarecare foială aşa, au plecat, să fie chemaţi, am 
înţeles, a fost exprimarea unei domnişoare că sunt prinşi cu o treabă, n-o mai citez. Iar nu 
înţeleg cum se pot desfăşura şedinţe ale executivului sau alte şedinţe operative  în paralel 
cu şedinţele de comisie. Eu înţeleg că există o majoritate la ora actuală care calcă totul în 
picioare şi dânşii poate trag concluzia ce să mai piardă timpul cu nefericiţii aceştia, dar, 
până la urmă, suntem un for democratic, Consiliul Local este forul căruia i se 
subordonează  şi eu sunt convins că dacă dvs. veţi insista, până la urmă veţi reuşi să-i 
determinaţi să fie prezenţi. Asta a fost o observaţie şi o rugăminte către dvs. 
      Acum am o sugestie, o propunere, către cei responsabili cu circulaţia în Craiova. De 
la bun început fac precizarea că nu sunt un specialist şi voi vorbi mai degrabă aşa, cu bun 
simţ cetăţenesc şi mă refer la situaţia intersecţiei Calea Bucureşti – Arieşului care în clipa 
de faţă este amenajat acel sens giratoriu provizoriu. Am înţeles că sunt lucrările la linia 
de tramvai, dar în opinia mea de nespecialist cred că s-ar putea totuşi găsi o soluţie 
provizorie de semaforizare. Chiar dacă este provizorie, cred că se poate face un  studiu al 
specialiştilor noştri, nu este nevoie să plătim nu ştiu ce studii externe, calcula nişte timpi 
încât nişte lămpi de semafoare, repet, poate provizorii, să fluidizeze cât de cât circulaţia 
în acea intersecţie. La fel îmi pun întrebarea dacă nu se poate gîsi un sistem care inclusiv 
banda din tunel să poată fi redirecţionată, să li se permită pe un anume timp semafor să 
poată face dreapta pe Calea Bucureşti, pentru că altfel, să zic aşa, scopul principal al 
acestui tunel nu va fi îndeplinit, al acestui pasaj subteran, încât cei care intră în acest 
pasaj subteran au posibilitatea să meargă doar înainte, din start înseamnă că fluxul de 
circulaţie pe deasupra pasajului va rămâne la intensităţi ridicate. Vă mulţumesc. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Vroiam să îi spun d-nei primar că cetăţenii municipiului Craiova, de pe str. Brestei, de 
la cimitir spre Cernele şi cei de pe Aleea IV Brestei, cei de pe Fermierului, salută 
iniţiativa dvs. Împreună cu cea de la Compania de Apă  de a-i face pe aceşti oameni în 
viitorul apropiat să nu mai suporte acele inundaţii care de ani de zile persistă prin acel 
tronson de canalizare apă pluvială care să deverseze începând de la Casa Cocoş şi să 
colecteze apele de pe cele trei străzi amintite, să le deverseze în braţul drept al pârâului 
deschis Şerca. Vă mulţumesc foarte mult pentru această iniţiativă şi   sper ca pe viitor şi 
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cei din Romaneşti, cei din Homer, să aibă aceeaşi soartă, adică să fie scutiţi de a mai fi 
inundaţi în perioadele ploioase. Vă mulţumesc. 
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Am o rugăminte către colegul meu Dan Cherciu, coleg de consiliu. De la alegeri şi 
până în prezent nu a participat la şedinţele comisiei de servicii publice decât de 4-5 ori. 
Nu este o pâră către executiv, este o rugăminte către el oficială. Am avut o discuţie între 
patru ochi la o şedinţă când s-a prezentat  şi nu a participat. Datorită faptului că are o 
experienţă îndelungată în cadrul consiliului local, mandate anterioare şi pe alte 
administraţii, cred că ar fi folositoare prezenţa dânsului acolo. 
     Dl. Cherciu: 
    Eu îi mulţumesc d-lui preşedinte de comisie că a ridicat  problema inclusiv în plen. Eu 
aveam speranţa că mă lămurisem, dar se pare că nu am reuşit. Motivaţia este relativ 
simplă. Şi mie îmi pare rău că nu pot participa la toate şedinţele pe care dânsul le 
planifică. Motivele sunt două: sunt unul dintre puţinii consilieri bănuiesc, care sunt 
membru în două comisii de specialitate şi acesta este motivul pentru care oricum la una 
din comisii particip. Se discută absolut aceleaşi subiecte. Al doilea motiv principal este 
faptul că i-am solicitat în repetate rânduri ca dânsul să ţină cont că parte dintre noi avem 
servici. Acesta este motivul pentru care ar fi ideal pentru cei care lucrează opt ore ca 
planificarea acestor şedinţe să se facă nu la mijlocul zilei, la ora 12, ci undeva spre 
sfârşitul programului. Dacă comisia juridică face acest lucru, deci planifică spre sfârşitul 
programului, la comisia condusă, de dl. coleg nu se întâmplă acest lucru şi adevărat că în 
mandatele anterioare se ţinea cont de faptul că unii dintre noi avem servici şi nu este 
foarte uşor să pleci în mijlocul zilei. Îl asigur că dacă va avea această posibilitate să 
modifice, încă o dată, nu să ţină cont de mine, pentru că sunt convins că şi ceilalţi colegi 
ar prefera să o facă spre sfârşitul programului,  îl asigur, cu cea mai mare plăcere voi 
participa. Neparticiparea este oricum penalizată în sensul că nu primesc indemnizaţie 
pentru respectiva şedinţă la care nu particip. 
     D-na Primar: 
     Pentru dl. Badea sunt totalmente de acord dar v-aş propune să facem această 
redenumire după ce amenajăm cantonamentul Lunca Jiului care la ora actuală ştiţi şi dvs. 
foarte bine cum arată. DJTS a mai reuşit din sponsorizări să pună ferestrele, uşile, pentru 
că erau efectiv scoase din zid dar va trebui să găsim o formulă prin care să amenajăm 
acest cantonament pentru că este păcat. Într-adevăr a fost construit la iniţiativa d-lui 
Stroe şi ar fi păcat acum să rămână în paragină, mai ales că  avem echipă de fotbal care 
în mod sigur anul viitor va intra în Liga I. Deci totalmente de acord, cred că undeva prin 
toamnă vom putea să facem toate oficiile.  
     Dl. Cherciu, vă susţin, sunt de acord cu dvs. la ceea ce spuneţi vis a vis de directori 
care trebuie să  participe. Am fost şi eu parlamentar, ştiu bine ce probleme erau cu 
proiectele la care nu vroiau să participe miniştrii la şedinţele de comisie. O să fie un 
calificativ, o notă în punctajul de evaluare al lor, inclusiv participarea la şedinţe. Pentru 
că după cum observaţi, la şedinţele de consiliu local participă aproape toţi, la şedinţele de 
comisie nu vin. Până la urmă ce este de ascuns ca să vii să dai explicaţii consilierilor să 
ştie ce votează. 
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      Despre ziua de care spuneţi dvs. A fost într-adevăr o siutaţie specială când i-am 
convocat pe toţi pentru că sunt nişte întrâzieri ale companiei care a câştigat  licitaţia 
pentru canalizare, apă potabilă şi asta ne întârzie şi lucrările de asfaltare pe Toamnei, pe 
Caracal, pe Râului, nefiind făcute racordurile respective, nu putem să mergem în ritm 
alert cu asfaltarea. Din punctul nostru de vedere sunt prioritare şi aceste investiţii şi  
trebuie să le finalizăm cât mai repede pentru ca şoferii să nu mai sufere  în trafic. La 
celălalt punct o să-l las pe dl. genoiu să răspundă. 
     Dl. Albăstroiu, vă mulţumesc pentru felicitări, ca să spun aşa. Aici vreau să felicit 
Compania de Apă care, într-adevăr se mişcă foarte repede pe aceste lucrări pentru că şi 
acolo va trebui să asfaltăm tronsonul de Brestei care a mai rămas şi care, la ora actuală, 
este o ruşine a oraşului când intri de pe drumul judeţean din Breasta care arată foarte 
bine, ai câţiva km de drum pe care nici măcar nu mai putem să-l peticim pentru că 
asfaltul este numai petece şi atunci după ce terminaţi canalizarea trebuie  vină şi partea 
din economii de pe masterplan, vom face licitaţii inclusiv pentru partea de canalizare 
menajeră şi apă  potabilă. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Intersecţia la care faceţi referire este într-adevăr, o intersecţie foarte dificilă. O să vă 
prezint în câteva etape ce s-a întâmplat şi ce se va întâmpla cu ea. Am stat de vorbă cu 
proiectanţii pasajului subteran. Iniţial soluţia a fost pasajul subteran cu ieşire undeva în 
dreptul fostului restaurant Ţărăncuţa  sau intersecţia cu Vasile Alecsandri. Deoarece 
soluţia respectivă însemna exproprieri şi fonduri mult mai mari, a fost ciuntită la nivelul 
intersecţiei cu Calea Bucureşti  creând problemele respective. Sensul giratoriu de acolo 
este o soluţie provizorie deoarece la ora aceasta se derulează un alt proiect european de 
monitorizare a traficului pe artera Calea Bucureşti – Calea Severinului. Dacă aţi văzut, 
deja sunt montate semafoarele  la toate intersecţiile. Vor dispărea aceste sensuri giratorii, 
inclusiv cel din intersecţia cu Fraţii Goleşti  pentru că pe toată perioada de cinci ani a 
monitorizării acestui proiect, va funcţiona sistemul de semafoare inteligente cu urmărirea 
traficului şi cu reglarea timpilor în funcţie de traficul pe care îl vor monitoriza. Mai mult 
decât atât, nu ştiu cât va rezolva nici această soluţie problema intersecţiei la care faceţi 
referire dar am discutat cu proiectanţii de o altă soluţie, deci mă refer la proiectantul 
iniţial al pasajului şi în discuţiile pe care le-am avut la nivelul primăriei  am văzut pe 
noile proiecte europene, pe axele care se vor deschide până în 2020 un alt pasaj. Pasajul 
iniţial nu mai poate fi coborât datorită nivelului la care a fost construit  să iasă din nou pe 
Carol undeva în zona Ţărăncuţa, însă soluţia pe care ne-au transmis-o cei de la Search 
Corporation firma care a făcut proiectul iniţial, a fost de coborâre a benzilor de auto pe 
Calea Bucureşti  şi Calea Severinului. Adică şi pe un sens şi pe altul se vine suprateran 
pe această intersecţie şi rămâne tramvaiul pe mijloc. Pentru tramvai nu există soluţie. O 
soluţie care să însemne o altă cocoaşă, adică un alt suprateran peste intersecţia asta pe 
direcţia Calea Severinului – Calea Bucureşti este anormală. Din ceea ce ne-au transmis 
ei, nu se poate, nu există nicăieri în lume sistemul acesta de cocoaşă, după cocoaşă.  
Sistemul care se practică, ne-au dat şi exemple, în capitala Belgiei, Bruxelles, în Paris, 
este sistemul sinusoidă. O intersecţie se practică suprateran, una – subteran. Dacă noi am 
vrea la un moment dat să rezolvăm această arteră, cu pasaje, ar însemna ca acest pasaj să 
fie subteran, următorul de la Fraţii Goleşti să fie suprateran, dacă mergem la Institut va 
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trebui să fie subteran, iar viitorul suprateran. Cam acesta este sistemul care se practică, 
exceptând încă o situaţie în care se  proiectează de la început, cum este pasajul Bucur,  un 
suprateran mare. Dar în situaţia în care acest suprateran este finalizat, aceasta este 
singura soluţie, iar noi am prevăzut în următoarele proiecte. 
      
      
   
 
 
 
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 24.04.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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