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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.05.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Socoteanu, d-ra 
Predescu) şi 1 consilier întârzie (dl. Ştefănescu). 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 24.04.2014 şi extraordinară din 09.05.2014 
unde au fost adoptate 51 hotărâri toate temeinice şi legale, cât şi procesul verbal ale 
acestor şedinţe. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul dlui consilier Pîrvu Gheorghe pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 3083/23.05.2014, 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 29.05.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

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

S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului 

Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 

Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2013. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente 
serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către 
Regia Autonomă de Transport Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane. 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – dna.Lia-
Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine 
şi a vota în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” alegerea 
preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de 
cenzori ai asociaţiei. 

15. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
29.05.2014. 

16. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Craiova la programele ROMED 
şi ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru incluziunea 
romilor. 

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

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

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pentru anul 2014. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Sport Club Municipal Craiova. 

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Opera Română Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova. 

30. 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 iunie 2014. 

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149888/2003 şi nr.239107/2004. 

32. 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. 

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.4”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.5”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.7”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 
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38. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi 
de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

40. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 
108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CEZ 
Distribuţie S.A. 

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului situat în 
str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai. 

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului situat în 
str. Nicolae Coculescu, nr. 24– Piaţa Orizont. 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie 
şi prestări servicii. 

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 modificarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Bibescu, intersecţie 
cu str.Râului. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.55. 

50. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.125158/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. 
Cauţil Luminiţa, către CMI dr. Kis Magdalena.  

51. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Stoica 
Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Vânători, 
nr.6. 
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52. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor 
terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din 
municipiul Craiova. 

53. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii,  a unui 
spaţiu, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta Şcolii 
Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19. 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.766/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din 
incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central. 

55. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără 
publicarea unui anunţ de participare, a contractului de delegare pentru activităţile de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, 
către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

57. Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011. 

58. Proiect de hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la regenerare 
urbană prin reconversie funcţională – zona str.A.I.Cuza, str.N.Bălcescu, str.Giovanni 
Peresutti generat de imobilul din str.A.I.Cuza, nr.30, pentru construire clădire de 
birouri S+P+3E. 

60. Întrebări şi interpelări. 
 
 Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din 
Municipiul Craiova; 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului 
Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2013. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente 
serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de 
către Regia Autonomă de Transport Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport 
în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane. 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – 
dna.Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS 
DOLJ”. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” 
alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a membrilor 
comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

15. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 29.05.2014. 

16. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Craiova la programele 
ROMED şi ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru 
incluziunea romilor. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

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

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pentru anul 2014. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Sport Club Municipal Craiova. 

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Opera Română Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova. 

30. 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 iunie 2014. 

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149888/2003 şi 
nr.239107/2004. 

32. 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. 

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.4”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.5”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 
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35. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.6”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.7”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.8”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.9”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 10.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

40. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 
2007 – 2013. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 
108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CEZ 
Distribuţie S.A. 

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului situat 
în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai. 

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului situat 
în str. Nicolae Coculescu, nr. 24– Piaţa Orizont. 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii. 

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 modificarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 
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48. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Bibescu, 
intersecţie cu str.Râului. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.55. 

50. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.125158/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. 
Cauţil Luminiţa, către CMI dr. Kis Magdalena.  

51. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Stoica 
Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în 
str.Vânători, nr.6. 

52. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
pieţele din municipiul Craiova. 

53. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii,  a 
unui spaţiu, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta 
Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19. 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.766/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor 
din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central. 

55. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, 
nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără 
publicarea unui anunţ de participare, a contractului de delegare pentru activităţile 
de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

57. Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.417/2011. 

58. Proiect de hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
regenerare urbană prin reconversie funcţională – zona str.A.I.Cuza, str.N.Bălcescu, 
str.Giovanni Peresutti generat de imobilul din str.A.I.Cuza, nr.30, pentru construire 
clădire de birouri S+P+3E. 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova;  

61. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2014, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 680.651,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 697.655,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 – 826.042,00 mii lei; 
 total cheltuieli - 864.575,00 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. 
 
 

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

     Dl. Pană: 
     Voi discuta în general ca să nu discut la fiecare punct cu instituţiile care fac parte din 
subordinea primăriei. În acest sens, eu am discutat mai multe pe fiecare componentă în 
parte ceea ce s-a întâmplat şi analiza pe anul trecut. Ce vreau să spun? Aceste instituţii 
sunt făcute pentru a fi puse în slujba cetăţeanului. De aceea, după părerea mea, este 
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foarte bine că se recuperează din pierderi, dar scopul principal este nu profitul pe care 
trebuie să-l obţinem, pentru că, până la urmă acest profit se obţine prin creşterea taxelor 
sau a ceea ce aprobăm noi aici pentru aceste companii. De aceea revin, principalul 
obiectiv al acestor instituţii trebuie să fie creşterea şi îmbunătăţirea serviciilor către 
cetăţeni. Acum o să intru puţin în concret pentru fiecare în parte  şi anume la apă, după 
părerea mea, am ajuns cu tarifele destul de sus. Trecând mai departe la RAT, este foarte 
bine că s-au recuperat din pierderi, le doresc succes şi în continuare. Le-am promis că o 
să văd şi eu modelul de tramvai pe care l-au făcut. Ceea ce este foarte important, la 
RAADPFL noi aici am crescut foarte multe taxe. Am văzut realizările care sunt, dar în 
loc să  facem profit pe care după aceea să încercăm să-l redistribuim, mai bine să mai 
diminuăm din cheltuieli să facem o eficientizare a acestor instituţii. La salubritate este un 
punct pe ordinea de zi referitor la ecarisaj. După părerea mea aici trebuie să fim foarte 
atenţi. Am mai ridicat această problemă şi voi spune la punctul respectiv câteva vorbe. 
Am ajuns la ceea ce mă doare cel mai mult şi anume la Termo Craiova.  Ieri am aflat şi 
am mai pus încă o dată întrebarea pentru că n-am înţeles bine. Penalităţile care se plătesc 
pe lună la Termo Craiova sunt de un milion şi jumătate, 15 miliarde lei vechi. Mi se pare 
un lucru inadmisibil şi trebuie să vedem ce facem. Nu este de competenţa noastră acest 
lucru. Dar trebuie cu toţii să luptăm, cei care facem parte din acest consiliu de aşa natură 
încât să facem presiune asupra factorilor care pot să ia o decizie în acest sens. De foarte 
mulţi ani, de 24 de ani una din metodele care au condus la căderea industriei româneşti şi 
a unor întreprinderi foarte bune a fost acest procedeu de a pune penalităţi. Statul român 
îşi bate singur cuie în talpă. De aceea, încă o dată reţineţi, societatea de termoficare, nu 
este normal ca lunar să plătim un milion şi jumătzate bani pe care  îi luăm tot de la 
populaţie, nu-i dă nimeni şi statul nu are niciodată cum să-i mai vadă. Este o problemă pe 
care trebuie s-o vedem. Celelalte probleme referitoare la termoficare, le voi ridica cu o 
altă problemă începând cu ceea ce am zis că facem, fuziunea şi aşa mai departe. 
Bineîţeles, la pieţe şi târguri este foarte bine că se achită şi trebuie să se termine cu 
datoriile, dar aş vrea să văd că pieţele noastre arată într-un mod civilizat, într-un mod 
care într-adevăr să fie demn de o Craiovă care se vrea capitală culturală. Cam atât. Restul 
cu altă ocazie. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
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. 

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 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Albăstroiu).  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul contabil, 

contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia 
modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară, 
situaţia plăţilor restante şi arieratelor, situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 - 
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”) şi 
a raportului de performanţă pe anul 2013, prevăzute în anexele nr. 1-21 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 situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de trezorerie, ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe 
anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-44) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de numerar, ale Regiei Autonome de Administrare a 
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Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013, prevăzute în anexa 
(pag.1-35) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă  de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de numerar ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe 
anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-43) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de trezorerie, ale S.C. Termo Craiova S.R.L., prevăzute în 
anexa (pag.1-31) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

 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 situaţiile financiare anuale: - bilanţ, cont de profit şi pierdere, note 
explicative la situaţiile financiare, ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 
2013, prevăzute în anexa (pag.1-34) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note 

explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxurilor de numerar, ale S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 
2013, prevăzute în anexa (pag.1-41) care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară şi S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente 
aferente serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, 
efectuat de către Regia Autonomă de Transport Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.l.  Se aprobă tarifele pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de transport 

public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă 
de Transport Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.409/2007, republicată, nr.265/2010, nr.73/2011, 
nr.380/2013 şi nr.122/2014 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe 
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, 
pentru anumite categorii de persoane. 

 Dl. Cherciu: 
 Vreau să spun de la bun început că de-a lungul timpului s-au încercat mai multe 
variante de a asigura subvenţionarea şi acordarea de facilităţi pentru transportul public în 
municipiul Craiova. De obicei, în preajma campaniilor electorale se merge cu maximul 
de facilităţi, după care constrângerea bugetară obligă să se revină la variantele prin care 
inclusiv pensionarii sunt obligaţi să plătească. Acesta este motivul pentru care la un 
moment dat, a existat în opinia mea, cea mai bună soluţie anume nu acordarea de 
gratuitate integrală ci stabilirea unui preţ modic la care pensionarii cu anumite venituri 
sau peste o anumită vârstă să poată achiziţiona aceste abonamente. A pune un preţ modic 
ne asigură că vor achiziţiona abonamentul exclusiv persoanele care cu adevărat au 
nevoie. Ceea ce este gratuit conduce la faptul că se poate întâmpla ca lumea să vină să-l 
ridice şi să nu-l folosească sau să-l folosească pentru una sau două călătorii în schimb 
consiliul local, primăria, noi să decontăm integral către Regia de Transport această 
valoare. Efectul: anul viitor managerul de la Regia de Transport ne va spune tuturor ce 
bun manager şi ce profit a reuşit el pe baza subvenţiei acordate de primărie. De 
asemenea, mai sunt alte aspecte. Noi uităm că în Craiova sunt foarte multe alte categorii 
defavorizate, nu doar pensionarii. Ba aş îndrăzni să spun că sunt categorii de tineri care 
nu au veniturile pe care le au pensionarii şi eu sunt convins că pensionarilor le pasă  mai 
mult de copiii lor sau de nepoţii lor, ori noi nu prevedem nimic pentru categoria 
şomerilor, iar subvenţia acordată studenţilor sau elevilor este doar 50%.  Din acest motiv 
pentru că nu s-a preluat ce a fost bun în celelalte proiecte de subvenţionare şi acordare de 
facilităţi, prefer să mă abţin pentru că îmi miroase genul de hotărâre pe care foarte curând 
este probabil să se scrie abonamente gratuite acordate de Primarul Municipiului Craiova 
cum s-a mai întâmplat cu o foarte bună intenţie a consiliului local când am votat 
acordarea de ajutoare persoanelor defavorizate şi am avut cu toţii surpriză să vedem că 
plasele în care se împărţeau respectivele ajutoare erau inscripţionate cu numele 
primarului ca şi cum ar fi plătite din salariile sau alte venituri proprii.  Acesta este 
motivul pentru care nu vreau să fiu greşit înţeles, iar pensionarii să considere că am ceva 
împotriva lor,  din contră, amam mea, socrii mei sunt pensionari şi ar fi beneficiarii unor 
astfel de facilităţi dar cred că aveam datoria să găsim o soluţie sustenabilă pe termen 
lung, nu la bunul plac al unuia sau altuia care atunci când se apropie campania electorală 
îşi aduc aminte de pensionari. Mă voi abţine la acest punct. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.81/2012, care va avea următorul conţinut: 
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“Art. 1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane, 
astfel: 
a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun ale Regiei Autonome de 
Transport Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi care au 
vârsta de peste 70 ani şi pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, cu 
un venit net din pensie de până la 1.000 lei/lună; 
b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un venit net din pensie 
de peste 1.000 lei/lună; 
c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 
d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ din 
municipiul Craiova.” 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.06.2014, dată la care îşi 
va înceta efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.121/2014.. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – 
dna.Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Asociaţia 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 desemnarea Primarului Municipiului Craiova – dna.Lia-Olguţa 

Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „TERMIS 
DOLJ”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     ord. 29.05.2014                                                         17                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de 
a susţine şi a vota în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS 
DOLJ” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a 
membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ”, alegerea preşedintelui, a membrilor 
consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „TERMIS 
DOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 29.05.2014. 

 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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 

– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2014, 
următoarea ordine de zi: 
a) rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., pentru anul 2014; 
b) aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi al S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2013; 
c)  aprobarea Raportului administratorilor S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., 

pentru anul 2013; 
d) aprobarea Raportului auditorului independent; 
e) aprobarea profitului net al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 

2013; 
f) aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor şi directorului 

General al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., în conformitate cu 
contractele de mandat/management, pentru realizarea obiectivelor şi 
criteriilor de performanţă aferente anului 2013. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Craiova la programele 
ROMED şi ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale 
pentru incluziunea romilor. 

 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  participarea municipiului Craiova la programele ROMED 2 şi  

ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru incluziunea 
romilor, dezvoltate în conformitate cu cadrul Uniunii Europene privind Strategiile 
Naţionale pentru Integrarea Romilor . 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să iniţieze procedurile pentru 
înfiinţarea Grupului de Lucru Local ce are ca scop elaborarea Planului Local de 
acţiune privind incluziunea minorităţii rome în municipiul Craiova. 

Art.3. Se aprobă desemnarea dlui. Romeo Tiberiade, expert local pentru problemele 
romilor, ca persoană responsabilă pentru implementarea şi supravegherea 
întregului proces privind participarea municipiului Craiova la programele 
ROMED 2 şi  ROMACT. 

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

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

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

 D-na Secretar: 
 A fost ataşat la documentaţie şi publicat şi afişat avizul ANFP pe care îl aveam 
restanţieri.  
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului 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 şi Serviciul Resurse Umane 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. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului 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.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale 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 Poliţia Locală Craiova 
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 organigramei şi statului de funcţii ale 
Operei Române 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.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Operei Române 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 Opera Română 
Craiova 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 organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 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.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” 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 Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova 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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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” 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.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” 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 Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură “Traian Demetrescu” 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.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  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 Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

 Dl. Pană: 
 Un singur lucru vreau să spun aici. Se aprobă această organigramă, se aprobă 
statul de funcţii, eu sunt de acord, dar avertizez de acum şi aş vrea, având în vedere 
rezultatele  obţinute în sezonul care s-a încheiat şi având în vedere că o să vină o 
rectificare de buget avertizez şi doresc în acelaşi timp din partea noii conduceri a Sport 
Club Municipal un raport de analiză în care să spună care a fost eficienţa banilor acordaţi 
de către municipiul Craiova şi care au fost rezultatele şi dacă există un grad de 
comparaţie între noi şi alte cluburi şi care sunt motivele. Adică aş vrea o analiză 
complexă pentru că sportul craiovean şi mai ales sportul de sală trebuie să fie un sport 
care să dea dovadă că municipiul Craiova are într-adevăr potenţial sportiv şi există 
acesta, depinde de modul în care noi conducem acest club. Mulţumesc. 
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal 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 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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova,  pentru anul 2014,  conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preluarea a trei registratori medicali principali din cadrul Serviciului 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
de către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova şi Serviciul Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul 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.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru 
anul 2014, conform anexelor nr.1 şi  2 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.21/2014. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal 

Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.415/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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. 
 
 

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Opera Română 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 rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Opera Română 

Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Opera Română 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Filarmonica “Oltenia” 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 rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica 

„Oltenia” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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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. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 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 rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul 

Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

30. Proiect de hotărâre privind 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 iunie 
2014. 

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

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

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149888/2003 şi 
nr.239107/2004. 

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

Daniela, titularul contractului de închiriere nr.149888/17.12.2003, ce are ca 
obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, 
ap.3 şi Bălan Mihaela Jaclin, titular al contractului de închiriere 
nr.239107/29.12.2004, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, b-
dul Olteniei, nr.1 C, bl. T3, sc.5, ap.3. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Trocan Daniela şi Bălan Mihaela Jaclin vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

32. 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.  
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Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

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

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

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.4”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

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

Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.4”, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 7.045.271,77 
lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 2.689.085,40 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.344.542,70 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.344.542,70 lei; 

- 322.558,28 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 161.279,14 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
161.279,14 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
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optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. 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. 
 
 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.5”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

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

FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.5”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 
8.763.293,82 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 3.344.721,13 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.672.360,57 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.672.360,56 lei; 

- 401.491,01 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 200.745,51 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
200.745,50 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.6”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

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

FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 
2.782.202,54 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 1.039.529,38 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 519.764,69 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  519.764,69 lei; 

- 183.379,10 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 91.689,55 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
91.689,55 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. 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. 
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36. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.7”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

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

FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.7”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 
6.241.517,71 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 2.375.944,42 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.187.972,21 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.187.972,21 lei; 

- 301.656,66 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 140.529,72 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
161.126,94 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. 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. 

 
 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.8”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 
7.722.980,40 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 2.949.460,57 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.474.730,29 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.474.730,28lei; 

- 349.328,98 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 174.664,49 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
174.664,49 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. 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. 

 
 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.9”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

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

FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 
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7.050.802,61 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 2.665.361,65 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.332.680,83 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.332.680,82 lei; 

- 387.398,51 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 159.321,95 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
228.076,56 lei. 

  Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. 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. 

 
 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 10.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
POR 2007 – 2013. 

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

FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o valoare totală de 
3.625.588,37 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova 
a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 
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- 1.332.816,53 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 30% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 999.612,40 lei şi 10% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  333.204,13 lei; 

- 293.547,05 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 122.148,25 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
171.398,80 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

 Art.4. 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. 

 
 

40. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică 
a municipiului Craiova – EFFECT 20.2”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.354/2013 şi vor avea următorul conţinut: 
           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 

Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 17.657.207,48 lei.” 

          „Art.2. Suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa cum 
urmează: 

- 6.655.115,14 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 3.327.557,57 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  3.327.557,57 lei; 
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- 1.019.419,64 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 437.775,21 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  581.644,43 lei.” 

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

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

 
 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune 
nr. 108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.CEZ Distribuţie S.A. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr.108/1996, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CEZ Distribuţie S.A.(fost 
Filiala de Reţele Electrice Craiova), în sensul schimbării părţii contractante cu 
Cabinet Medical Mitruţ P.Paul, după încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
între cele două părţi. 

Art.2. (1)Se aprobă alipirea terenurilor în suprafaţă de 72 mp. şi de 245 mp., care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, având nr. cadastrale 216493 şi 216522 
înscrise în Cartea Funciară nr.216493, respectiv nr.216522, cu terenul în suprafaţă 
de 126 mp., având nr. cadastral 216490, înscris în Cartea Funciară nr.216490, 
proprietatea dl. Mitruţ Paul.  

           (2)Terenurile prevăzute la alin.1 vor fi stăpânite în indiviziune, în cotele 
corespunzătoare deţinute în proprietate. 

  Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.CEZ Distribuţie S.A.  şi 
Cabinet Medical Mitruţ P.Paul vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului 
situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai. 

 Dl. Vasile: 
 Când am studiat ordinea de zi, am văzut aceste două puncte prin care d-na primar 
ne propune să concesionăm două din pieţele Craiovei pe 15 ani. Bineînţeles că am 
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deschis fundamentarea, în speţă raportul, pentru a mă convinge să dau votul într-un fel 
sau altul. Din păcate nu am găsit nici măcar un raport pueril pentru că acest raport nu 
există. Ni se propune să concesionăm aceste pieţe pentru că aşa vor muşchii cuiva. Daţi-
mi voie să vă spun că este încă o dovadă de aroganţă a d-nei primar la adresa consilierilor 
locali, pentru că în acest raport pe care îl aveţi cu toţii în faţă, sunt două-trei paragrafe în 
care ni se spune cum s-a înfiinţat societatea, completările, după care ni se spune că în 
această situaţie este necesară scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Craiova, 
str. Tabaci. În ce situaţie? Cine vrea să pună gheara pe aceste pieţe? De ce nu ni se 
explică din punct de vedere economic măcar într-o formă minimală care a fost gradul de 
încasare, care a fost gradul de ocupare în ultimul timp, ce investiţii necesită, era vorba de 
nişte alei betonate. Nu putem să le facem. De ce cel care va concesiona va putea să 
administreze şi noi nu putem să administrăm.  Niciun fel de răspuns. Pur şi simplu ni se 
propune să votăm concesionarea acestor pieţe iar eu nu vreau să fiu părtaş la crearea unui 
prejudiciu, pentru că din păcate am mai fost şi încă sunt în procese din cauza calităţii de 
consilier local şi răspunsurile d-nei primar la instanţă sunt de genul: „nu ştiu, consilierii 
votează, nu eu. Discutaţi cu dânşii”. Repet,  acest raport nu dă dovadă decât de nepăsare 
şi de un management slab al activelor primăriei, practic al cetăţenilor din Craiova. Din 
aceste considerente şi la acest punct şi la punctul următor voi vota împotrivă deoarece nu 
ne-a convins nimeni cu nimic de ce este bine. Ni se spune în raport că aşa este bine, să 
concesionăm cele două pieţe pentru o perioadă de 15 ani fără niciun fel de justificare. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Cotescu: 
 Nu vreau să fac nicio precizare vis a vis de acest punct de pe ordinea de zi dar îmi 
exprim totalul dezacord faţă de limbajul  trivial pe care îl folosesc de multe ori colegii 
noştri de la PDL în şedinţa consiliului local că pune gheara, că ni se umflă muşchii. Eu 
am rugămintea totuşi să folosim un limbaj civilizat, să ne spunem civilizat punctul de 
vedere şi să lăsăm astfel de  sintagme şi adresări care nu nfac cinste consiliului local.  
 Dl. Cherciu: 
 O fi trivial limbajul dar încercarea de a pune mâna pe astfel de terenuri este mai 
rău decât trivial. Una este să spui şi alta este să faci un act care se poate dovedi ulterior la 
limita legii.  Pe aceleaşi considerente pe care le-a menţionat colegul meu  Marian Vasile, 
voi vota şi eu împotrivă. Vă mulţumesc. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vreau să ies puţin din această tentă a intereselor vis a vis de interesele pe care mă 
simt obligat să le dau referitor la concesionarea celor două pieţe. Pot să fiu de acord cu 
faptul că raportul care stă în spatele acestor concesionări este incomplet şi ar fi trebuit să 
prezinte mai multe aspecte însă eu vă pot spune din punct de vedere strict economic, 
aceste terenuri care sunt ale primăriei, sunt date în concesiune Sc Pieţe şi Târguri care a 
demonstrat că nu poate să facă  şi a fost în incapacitate de a face profit în pieţele 
respective. Problema celor de la Sc Pieţe şi Târguri este puţin mai complicată, nu face 
obiectul acestei şedinţe s-o discutăm în sensul că ei nu şi-au găsit nici acum nici în trecut 
fonduri pentru a moderniza aceste pieţe. Consider că suntem unul dintre oraşele cu cele 
mai urâte pieţe, chiar dacă din punct de vedere al bogăţiei mărfurilor din pieţe, suntem 
poate pe primul loc. Suntem una poate dintre cele mai bogate pieţe agroalimentare şi cu 
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preţurile cele mai mici din ţară dar cu un mod de prezentare precar şi am considerat că 
este bine să dăm drumul la concurenţă, este bine să facem un cadru concurenţial pentru 
ca primăria să aibă de câştigat, nu de pierdut, să primească o concesiune la cel mai înalt 
nivel în urma licitării acestor pieţe.  Dacă aţi observat, caietul de sarcini nu este prins în 
aceste puncte, el va fi ulterior, îl vom discuta, vă promit că-l vom discuta în toate 
comisiile şi peste tot ca el să fie făcut de aşa natură încât să mulţumească pe toată lumea. 
Va trebui să asigurăm prin concesionarul respectiv o protecţie a producătorilor, cei care 
vând zarzavaturile şi care au interiorul, inima pieţelor, iar cealaltă parte trebuie să fie 
exact pe sistemul în care am gândit şi proiectele cu chinezii, să asigure o protecţie a 
consumatorilor ca şi a producătorilor  din oraş. Una peste alta este o problemă de 
rentabilizare şi nimic mai mult. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

 Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, pentru o perioadă 
de 15 ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1241 mp., situat în str. Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai, identificat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei publice, se stabileşte pe baza raportului de evaluare 
care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Caietul de sarcini va fi aprobat în Consiliul Local al Municipiului Craiova, după 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei publice. 

Art.4. 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 21 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu) şi 1 abţinere (Daşoveanu).  
 
 

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului 
situat în str. Nicolae Coculescu, nr. 24– Piaţa Orizont. 

 Dl. Pană: 
 Aş vrea să-mi argumentez votul pentru că eu am votat pentru. Eu sunt de acord să 
acordăm o şansă concurenţei, sunt de acord cu această chestiune, singura treabă, şi am 
discutat şi ieri în şedinţa de comisie, este aceea ca într-adevăr să fim foarte atenţi  când 
facem caietul de sarcini. Caietul de sarcini trebuie încă o dată să cuprindă nu faptul că 
vrem să obţinem o rentă mai mare pentru consiliul local sau pentru primăria Craiova şi 
faptul că trebuie să avem servicii civilizate de desfacere a produselor care să satisfacă 
atât producătorii adevăraţi de cei care fac agricultură şi care, din păcate, aşa cum ştim la 
ora actuală, practic cei care vând sunt cei care sunt la a şaptea mână. Sper ca prin această 
chestiune, prin caietul de sarcini pe care îl facem şi sper ca într-adevăr să facem un caiet 
de sarcini care să rezolve problemele care până la ora actuală nu sunt rezolvate din punct 
de vedere al pieţelor. Sper ca şi pieţele într-adevăr prin modul în care se desfăşoară 
activitatea şi modul în care sunt prezentate produsele să demonstreze dacă prin această 
concesionare, cei care iau în concesionare vor fi în stare să ridice standardele şi nivelul 
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de desfacere şi de satisfacere a cerinţelor cetăţenilor. Reţineţi încă o dată, voi fi foarte 
atent şi voi critica foarte dur caietul de sarcini. 
 Dl. Cherciu: 
 Vreau să fac o clarificare oarecum inspirat de dl. Pană. Nu este intenţia unui partid 
de centru dreapta ca cel pe care îl reprezentăm să avem ceva împotriva iniţiativei private 
însă sunt lucruri care se pretează şi lucruri care nu se pretează. În ritmul ăsta mâine 
poimâine ni se poate propune să concesionăm şi primăria, pentru că într-adevăr, cred că 
administraţia privată merge mai bine decât merge acum. Ăsta este motivul pentru care ne 
opunem, iar ce spunea dl. viceprimar legat de conducerea pieţelor  care nu au reuşit 
rentabilizarea sau nu găsesc sursa de investiţii, dacă mă uit în situaţia financiară şi se 
laudă că au profit pe de o parte, profitul acela de ce nu-l investesc şi pe de altă parte dacă 
într-adevăr nu sunt în stare să plece. Deci putem schimba conducerea actualei societăţi cu 
cineva care este capabil să facă acest lucru. Am adus câteva argumente suplimentare 
votului împotrivă. Vă mulţumesc. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Am şi specificat că nu vreau să intrăm în discuţia celor de la Pieţe şi Târguri că nu 
face obiectul acestei şedinţe, dar vis a vis de profitul pe care îl au, vin din spate cu nişzte 
probleme de salarizări, de reîncadrări, care la vremea respectivă au fost făcute într-un 
anumit fel şi  instanţa a considerat că nu au fost făcute în regulă şi toate acele probleme 
le mănâncă întregul profit, ori să stăm să aşteptăm toate aceste regularizări şi să stăm să 
aşteptăm în condiţiile în care totuşi gândim liberal, şi să considerăm că dăm înainte şi să 
ajungem poate din urmă oraşe precum Clujul sau altele care şi-au rezolvat de mult aceste 
probleme, cred că este inoportun. Haideţi să ne mişcăm pe toate planurile, să ne mişcăm 
cât putem noi de a gândi economic. Eu gândesc strict economic în ceea ce spun şi ceea ce 
susţin. Atâta timp cât ceva nu rentează, îl desfiinţezi în secunda doi şi îl fac să fie 
rentabil. Poate nu este cea mai bună variantă nici asta, dar eu consider că avem obligaţia 
să încercăm şi altă variantă. Mai mult decât atât şi la Pieţe şi Tărguri trebuie să creezi un 
mediu concurenţial. Şi ei trebuie să simtă în ceafă că le suflă o concurenţă.  
 Dl. Vasile: 
 Aveţi dreptate şi nu vreau să intru în contradictoriu, dar tocmai asta am spus şi eu. 
Dvs. aţi spus că dacă nu este rentabil trebuie să recurgem la acest pas. Nemulţumirea mea 
a fost datorită faptului că nu avem un astfel de raport în care să ni se spună dacă este 
rentabil sau nu ci pur şi simplu avem o farză care spune că în această situaţie mai bine să 
concesionăm. Asta am spus. Ceea ce spuneţi dvs. este foarte frumos, dar noi nu am văzut 
scris un minim calcul economic ca să ne convingă să dăm voturi pozitive pentru această 
concesionare. Nu suntem împotriva acestor decizii, dar nu putem să votăm în 
necunoştinţă de cauză, adică nu putem să avem hotărâri de consiliu de genul „faceţi aşa 
că aşa e bine”. De ce este bine. Trebuie să judecăm, să vorbim de banii cetăţenilor şi de 
bunurile publice. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Aveţi foarte multă dreptate, rog Direcţia Patrimoniu şi SC Pieţe atunci când vor fi 
prinse pe ordinea de zi caietele de sarcini, să fie şi un raport cu ceea ce s-a întâmplat şi 
ceea ce reprezintă aceste pieţe. Are dreptate dl. consilier.   
 Dl. Preşedinte: 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, pentru o perioadă 

de 15 ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1190 mp., situat în Cartier Craioviţa Nouă, str. Nicolae Coculescu, 
nr.24-Piaţa Orizont, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei publice, se stabileşte pe baza raportului de evaluare 
care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Caietul de sarcini va fi aprobat în Consiliul Local al Municipiului Craiova, după 
stabilirea preţului de pornire a licitaţiei publice. 

Art.4. 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 21 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu) şi 1 abţinere (Daşoveanu).  
 
 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

 Dl. Ştefârţă: 
 Eu la acest punct mă abţin. Vă rog în procesul-verbal de şedinţă să fie nominalizat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă modificarea anexelor nr.1, 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.795/2013, completată prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.63/2014, după cum urmează: 

1. se anulează poziţiile 2, 3, 4, 9, 16, 22, 25, 30, 33, 34 şi 36 din anexa nr.1; 
2. se anulează poziţiile 3, 6 şi 15 din anexa nr.2; 
3. se anulează poziţia 7 din anexa nr.3. 

 Art.2.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, până la data de 31.08.2014. 

Art.3. Preţul închirierii terenurilor identificate la art.2 din prezenta hotărâre se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.671/2013 
referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2014. 

Art.4. (1) Titularii contractelor de închiriere au obligaţia, ca până la data de 31.08.2014, 
să finalizeze construcţiile provizorii conform Regulamentului local referitor la  
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 29.05.2014                                                         37                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

             (2)Nerespectarea obligaţiei prevăzută la alin.1, duce la desfiinţarea construcţiilor 
provizorii, în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.08.2014, 
pe cheltuiala proprie.  

Art.5.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere  identificate la art. 2 din prezenta hotărâre.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Poliţia Locală Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru 
şi 3 abţineri (Ştefârţă, Vasile, Cherciu).  

 
 

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

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

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

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

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

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

  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. 
 
 

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
 Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
1. se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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2. se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 
identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a bunurilor concesionate către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea scoaterii din funcţiune. 

Art.3. 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 „Sistem CCTV Wireless cu 6 camere 
video”, având valoarea de inventar de 38.880 lei. 

            Art.4. 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.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. şi Regia Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin 
domeniului public şi 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 art.3 din contractul de concesiune nr.106729/2011 încheiat 

între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C 
Salubritate Craiova S.R.L,  în sensul majorării redevenţei lunare  cu suma de 
16.624,16 lei/lună, de la 138.422,6  lei /lună,  la 155.046,76 lei /lună, începând cu 
data de 01.06.2014. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional de     
modificare a contractului  de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între 
Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al  Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate  Craiova S.R.L. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică  în mod corespunzător   Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea 
contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C Salubritate Craiova S.R.L. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Bibescu, 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piaţă 
a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
220 mp., situat in str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului, precum şi a nivelului 
minim al redevenţei de la care se va porni negocierea, în cuantum de 2,68 
lei/mp/lună (fără TVA), 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 
1 abţinere (Cherciu).  
 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.55. 

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

  Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 259 mp., 
situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.55, prin care se stabileşte preţul de 
pornire al negocierii vânzării terenului la valoarea de 168.400 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 
1 abţinere (Cherciu).  
 
 

50. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.125158/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI 
dr. Cauţil Luminiţa, către CMI dr. Kis Magdalena.  

 Dl. Vasile: 
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 Voi fi împotrivă ca de fiecare dată când avem proiecte de hotărâre prin care se 
cesionează concesiunile. Nu ştiu cum este contractul de concesiune, dacă prevede acest 
lucru dar nu este normal ca în momentul în care eu concesionez ceva de la primărie, să-i 
dau d-lui Cherciu după un alt contract de concesiune. Nu mai îmi trebuie, returnez din 
nou primăriei care îl scoate din nou la licitaţie. Voi fi tot timpul împotriva cesiunii 
contractelor de concesiune cu primăria Craiova. 
 D-na Secretar: 
 O singură precizare dacă îmi permiteţi. La cabinetele medicale avem o legislaţie 
specială în care medicul pe durata în care are dreptul să profeseze poate să cesioneze fie 
cabinetul fie praxisul în condiţiile prevăzute din contractul iniţial de concesiune. Adică 
noi le-am preluat aşa. Nu sunt acelea în care avem cabinete şi pe care, la propunerea dvs. 
Noi le-am scos pe toate la licitaţie. Decât o precizare am făcut.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?    
 Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125158/2005  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Cauţil 
Luminiţa, către medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Kis 
Magdalena. 

Art.2.Durata contractului de concesiune este până la data de 02.08.2015.  
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a  contractului de concesiune nr. 125158/2005. 
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, Direcţia Economico–
Financiară, dr. Cauţil Luminiţa şi dr. Kis Magdalena vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

51. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
Stoica Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, 
situat în str.Vânători, nr.6. 

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

 Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioada de 15 ani, către 
Stoica Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 76,00 mp., situat în str.Vânători, nr.6, identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Nivelul minim al redevenţei de la care va porni negocierea, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
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 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 Art.4. Cheltuielile ocazionate de efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege vor fi suportate de Stoica Elena. 

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

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

52. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în pieţele din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
terenurilor identificate la art. 1, conform anexelor nr.2 – 6, respectiv anexelor 
nr.7-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.785/2013 referitoare la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractele de închiriere a suprafeţelor de teren identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

 Art.5.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
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. 
 
 

53. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii,  a unui spaţiu, aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. 
Elena Farago, nr.19. 

 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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă 3 ani, 
a spaţiului din localul A, compus din 8 săli de clasă, în suprafaţă totală de 540 
mp., aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, situat în  str. Elena Farago, nr.19, aflat în 
administrarea acesteia,  identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere, se stabileşte în conformitate 
cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 privind 
tarifele de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ 
de stat, indexat cu rata inflaţiei. 

Art.4.  Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din municipiul Craiova, îi revine cota parte de 
50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, iar cota 
parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5.  Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova să 
semneze contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.766/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
închirierea spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion 
Central. 

 Dl. Cherciu: 
 Întâi vă cer îngăduinţa să acceptaţi că mă voi referi la acest proiect de hotărâre 
oarecum tangenţial. Mă refer la acest Centru multifuncţional. Poate intervenţia era mai 
potrivită la întrebări şi interpelări însă profit de apariţia pe ordinea de zi, anume atrag 
atenţia tuturor colegilor că acest centru multifuncţional când a fost gândit, proiectat şi 
pus în investiţie, s-a avut în vedere ca obiectiv prioritar încurajarea mediului de afaceri. 
El urma să fie un centru expoziţional în care să organizăm târguri pentru firme mici, 
firme mai mari, eventual vizam întreaga zonă transfrontalieră, deci inclusiv cu Bulgaria. 
Ceea ce văd că se întâmplă în ultima perioadă cu acest centru multifuncţional, mi se pare 
o deturnare crasă a obiectivului pentru care el a fost construit. A fost făcut cu fonduri 
europene şi, dacă noi pierdem din vedere destinaţia principală, chiar riscăm ca la un 
moment dat să fim în situaţia de a returna aceşti bani. Am văzut că se organizează tot 
felul de manifestări culturtale, care evident, nu pot aprori să am ceva împotrivă, dar în 



Ramona-sapl 6/-     ord. 29.05.2014                                                         43                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

timpul în care avem acest centru multifuncţional, am văzut acum, nu sunt două săptămâni 
când organizam un târg de către Camera de Comerţ  la Casa Tineretului. Deci nişte 
târguri care chiar au avut şi au căpătat tradiţie în România şi aici mă refer la târgul de 
construcţii şi la târgul agricol, au avut loc încă o dată la Casa Tineretului unde ştim cu 
toţii că este un spaţiu cu totul şi cu torul impropriu. Astăzi veneam la primărie şi văd că 
în foaierul teatrului facem un târg  al producătorilor de îmbrăcăminte. Atunci de ce am 
făcut acest pavilion expoziţional? Şi vă atrag atenţia, costurile de întreţinere ale acestui 
pavilion în cazul în care nu vom avea în vedere şi generarea de venituri, ne vor 
îngenunchea.  În cel mai scurt timp va veni iarna, costul utilităţilor  va fi formidabil de 
mare, iar noi vom face mall cultural în el fără să ne punem problema unui parteneriat, 
fără ca cei care conduc acest pavilion să aibă vreo motivaţie în a-şi asigura veniturile 
pentru a acoperi măcar cheltuielile. Atrag atenţia executivului, atrag atenţia întregului 
consiliu local că riscăm în acest ritm să ne batem joc de o şansă de a ajuta într-adevăr 
mediul economic din Craiova şi din zona Olteniei. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vreau să vă spun că greşeala nu este făcută acum, greşeala s-a făcut mai demult şi 
greşeala pe care eu am constatat-o la acest centru multifuncţional, se regăseşte la multe 
alte obiective la care au fost  gândite proiecte grandioase, dar la vremea respectivă nu s-a 
gândit după ce se finalizează obiectivul respectiv ce se întâmplă cu el. Încercăm, cel 
puţin eu mă zbat foarte mult pe tema asta. Colegii de la Direcţia de proiecte europene ştiu 
acest lucru, cu care eu îi solicit în fiecare zi. Am stabilit de  comun acord cu ei ca în 
momentul în care se va lansa un nou proiect european pe noile axe care se vor deschide, 
va trebui să stabilim din prima zi, din momentul începerii proiectului  cine va fi 
beneficiarul acelui proiect, care beneficiar va trebui să participe de la prima literă scrisă 
în proiectul respectiv şi până la administrarea  obiectivului respectiv. Vreau să vă spun că 
am o experienţă destul de puternică în privinţa a ceea ce înseamnă un târg. Cunosc foarte 
bine modul de administrare şi modul de desfăşurare a activităţii la cel mai mare târg din 
Europa, este vorba de Messe Frankfurt Ifa care reprezintă cea mai mare industrie în 
materie de târguri din Europa. În perioada în care eram simplu consilier, am făcut 
demersuri şi am început să port o corespondenţă cu ei vis a vis de ce ar însemna o firmă 
profesionistă care să ne înveţe să administrăm un astfel de târg la nivelul european. Am 
avut un şoc când am aflat că mă zbat degeaba, că aşa este prevăzut proiectul ca noi să-l 
administrăm singuri. Ceea ce facem noi prin RAADPFL este amatorism. Vă spun că 
trebuie să vedem lucrurile aşa cum sunt ele în realitatea lor. Nu putem să cerem unor 
oameni care în viaţa lor nu au făcut aşa ceva, să facă la nivelul performant. Noi facem 
nişte eforturi, dar până nu vom găsi o soluţie profesionistă, nu vom putea rezolva 
problema. Am avut acum câtva timp o solicitare de la o firmă din Marea Britanie care ne-
a solicitat să preia administrarea acestui bussines center şi centru multifuncţional şi tot ce 
este acolo. Se pare că la fel cum dl. Vasile Marian a observat că raportul nu a fost foarte 
bine întocmit vis a vis de Pieţe şi Târguri, cred că şi raportul pe care noi l-am înaintat la 
minister în a cere acceptul de a fi administrat de o firmă de mare anvergură specializată 
în aşa ceva nu cred că a fost tocmai bine întocmit. Am propus chiar zilele trecute să 
reluăm aceste demersuri şi să încercăm să găsim o astfel de modalitate. Vă spun sincer, şi 
eu visez ca acest bussines center  să fie un centru măcar pe o anumită ramură (agricultura 
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sau tot ce înseamnă bazinul agricol) cel mai puternic centru expoziţional din sud-estul 
Europei şi putem să-l facem.  Este foarte greu, este foarte mult de muncit, sunt mentalităţi 
care trebuie depăşite, sunt lucruri care trebuie sparte, dar se poate ajunge aici. Asta cred 
că trebuie să ne dorim şi vă promit că chiar ne ţinem de acest proiect. În situaţia centrului 
multiexpoziţional, sunt şi altele care vin. Cred că dacă le luăm pe fiecare la bani mărunţi, 
orice firmă privată care ar putea să facă această administrare, chiar Ford, sau oricare alta, 
are o problemă vis a vis de felul în care a fost realizat proiectul.  Trebuie să le depăşim 
pe acestea. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cherciu: 
 Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de dl. viceprimar, însă dacă se doreşte, 
sunt convins că se pot găsi soluţii, nu cele mai bune. Un prim pas ar fi crearea unui 
comitet consultativ al mediului de afaceri pe lângă primărie şi atunci sunt convins că 
dacă reuşim să dinamizăm şi să atragem alături de primărie un astfel de comitet, sunt 
oameni de afaceri care au multe idei în Craiova, cred că am face paşi înainte. La fel sunt 
de acord că ideea de la care s-a pornit de construire, a fost poate prea optimistă şi prea 
generoasă, asta cu certitudine, iar la vremea respectivă am avut şi eu propriile mele 
îndoieli însă până la a găsi soluţia perfectă  nu mă pot opri să mă întreb de ce repet, două 
târguri Agrotex şi Doljconstruct nu s-au ţinut în acest pavilion şi s-au ţinut la Casa 
Tineretului. Atâta vreme cât nu sunt nici măcar semne, sunt absolut convins, nu am 
niciun motiv de îndoială să mă îndoiesc de acţiunea dvs. dar se pare că nu există un 
curent favorabil pentru a rezolva. Dacă noi am mutat posturi tv, asta mă face să mă şi 
îndoiesc că se doreşte cu adevărat  găsirea unei soluţii. Putem  să îngropăm o problemă şi 
atunci toate bunele noastre intenţii sunt risipite. Cel puţin de aici înainte că nu vom găsi 
cea mai bună soluţie, mi se pare posibil să facem acest prim pas. Doljconstruct, Agrotex 
să aibă loc aici, târgul de îmbrăcăminte să aibă loc aici şi mai vedem. Vă mulţumesc. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vă asigur că se fac totuşi aceste eforturi, vă asigur că există o comunicare, ştiţi că 
şi la Camera de Comerţ pentru că ei sunt organizatorii acestor târguri, au fost probleme 
organizatorice. Avem o colaborare foarte strânsă cu dl. director Vlăduţ la ora asta. Chiar 
există o solicitare a Camerei de Comerţ şi Industrie. Şi dânşii solicită să administreze 
acest pavilion  şi consider că este cea mai bună soluţie a uni eforutirle unor profesionişti 
care sunt în cadrul Camerei de Comerţ şi discutăm fiecare soluţie în parte şi chiar este 
foarte bună şiu propunerea dvs. cu acel comitet consultativ care să parcurgă aceste etape.  
 Dl. director Nicolae Viorel: 
 Vreau să vă spun că în legătură cu Doljconstruct şi Agrotex există un contract din 
2011 pentru un termen de trei ani  între Camera de Comerţ şi Casa ştiinţei şi tehnicii care 
expiră la 31 iulie. Când se va termina contractul, am discutat cu Camera de Comerţ şi 
Industrie şi vor face parteneriatul cu noi. Încercăm să mutăm şi Contex de la teatru care 
este organizat tot de Camera de Comerţ şi Industrie. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Eu zic că până una alta este chestiune de voinţă admninistrativă nu neapărat 
politică, pentru că toate aceste târguri care se deschid în alte spaţii în primul rând că sunt 
improprii, Protecţia Consumatorului are destule instrumente pe care să le folosească în 
acest sens. Poate oricând să interzică desfăşurarea unor astfel de târguri în spaţii 
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improprii. Trebuie dirijat acest vad  către această clădire care se dovedeşte a fi oricum de 
departe mai potrivită decât oricare altă clădire pentru desfăşurarea de târguri şi de 
expoziţii. Vreau să vă spun că noi acum lucrăm la un parcaj subteran. Dacă după ce acest 
parcaj subteran va fi gata vom continua să permitem parcarea în zona centrală în amniera 
în care permitem acum, adică anarhic, acel parcaj va sta la fel de gol ca şi centrul acesta 
expoziţional. Totdeauna trebuie alternate nişte măsuri, într-o parte trebuie să strângi un 
şurub ca să dirijezi şuvoiul de apă în altă zonă. Nu putem să dăm vina numai pe oameni 
că nu au experienţa necesară în acest domeniu, câtă vreme nu sunt ajutaţi de organismele 
care ar trebui  să-şi facă datoria. Şi ISU poate să ridice problemele pentru că din punct de 
vedere al pompierilor desfăşurarea unro astfel de evenimente în spaţiile respective  sunt 
improprii, şi Protecţia Consumatorului şi Sanepid poate să intervină. Uşor putem să 
convingem expozanţii că nu este locul în care ar trebui să-şi desfăşoare activitatea şi 
avem un spaţiu care răspunde cerinţelor din toate punctele de vedere.  
 Dl. Pană: 
 Vreau să vă spun că sunt unul din cei care am contribuit la ceea ce s-a întâmplat şi 
anume la aceste centre expoziţionale, dar la noi asta se întâmplă în România şi asta se 
întâmplă dacă vreţi în Craiova, acţionăm cu încetinitorul. De aceste spaţii era mare  
nevoie în perioada anilor 1990 – 2000 când era un boom al întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Atunci s-au solicitat aceste centre. O altă latură care a condus la această 
chestiune a fost orgoliile care există şi necolaborarea, necomunicarea între factorii locali 
de administraţie şi mediul de afaceri. Am făcut parte 10 ani din conducerea Camerei de 
Comerţ şi Industrie. Aceste orgolii au făcut şi trebuie să spunem acum că mai există un 
centru de  expoziţii al camerei de Comerţ şi care nici acela nu este utilizat. Iată de ce 
trebuie să fim foarte atenţi când se fac asemenea propuneri şi să fim foarte atenţi la ceea 
ce facem cu ele. Faptul că prin modul în care concepem, prin modul în care gândim, 
atunci când am gândit acest proiect n-am ştiut ce dorim de la acest centru de expoziţii, 
iată că acum sunt piedicile respective. Există o colaborare şi o comunicare în mediul de 
afaceri şi vreau să vă spun că am fost cândva împreună cu Consiliul Judeţean în Alsacia.  
Există primării care au trimis oameni ai primăriei în alte părţi pentru a aduce investitori 
în zona respectivă. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea dacă vrem ca municipiul 
Craiova să poată să rezolve. Am plecat de la o problemă simplă, dar totuşi complicată a 
acestui centru de expoziţii.   
  Mai este o problemă. Eu sunt de acord că sunt improprii aceste spaţii, dar să ştiţi 
că criza a făcut ca şi teatrul să aibă nevoie de bani, ca şi casa Ştiinţei să aibă nevoie de 
bani. Totul este o colaborare şi o comunicare şi un mediu adecvat de a rezolva 
problemele.  A impune sau a băga cu forţa în anumite chestiuni nu este bine. 
Comuznicarea şi colaborarea între instituţii şi primărie ar trebui să fie factor dinamizator 
în această chestiune. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.l. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.766/2013, prin completare cu tarifele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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     Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Centrul Multifuncţional Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

55. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în 
str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

 Dl. Pană: 
 Am discutat şi ieri în comisie şi e bine să atrag atenţia şi în plenul şedinţei de 
consiliu faptul de a se urmări recuperarea a tot ceea ce este posibil de recuperat. Sunt 
foarte multe materiale care se pot recupera de aici, începând de la betoane şi aşa mai 
departe care se va face să fie foarte atentă. Eu voi cere monitorizarea în permanenţă a 
modului în care se reutilizează şi se refolosesc deci nu le luăm şi le aruncăm la deşeuri 
sau le dăm la alţii ca să ştie ce să utilizeze. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se mandatează directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova să îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. 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,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.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
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.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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. 

 
 

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii 
fără publicarea unui anunţ de participare, a contractului de delegare pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Craiova, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 Dl. Pană: 
 Vorbim de dezinsecţie. Simţim cu toţii şi cetăţenii Craiovei simt la ora actuală o 
invazie de ţânţari. Aş vrea foarte mult să acţioneze factorii de răspundere în acest sens. 
Nu este o glumă ci sunt efecte care pot să fie şi din alte puncte de vedere  medicale să 
afecteze populaţia Craiovei. Este o invazie foarte mare de tânţari aşa că haideţi să 
acţionăm cum trebuie ca factorii de răspundere să-şi facă datoria. Nu voi mai vorbi prea 
mult la întrebări şi interpelări. 
 Dl. Nedelescu: 
 Vreau să-l informez pe dl. consilier şi întregul consiliu dacă nu s-a făcut 
dezinsecţie până acum, ştiţi condiţiile meteo care sunt deci nu se poate face atâta timp cât 
avem ploi şi vreau să vă mai spun un singur lucru şi-mi asum ceea ce vă spun. Oricât am 
face dezinsecţie nu putem să rezolvăm în totalitate problema ţânţarilor. O să mă întrebaţi 
de ce. Gândiţi-vă că avem Balta Craioviţa care este proprietate privată, avem ştrandul de 
la Hanul Doctorului care este proprietate privată  şi alte zone care crează ţânţari. Pe acele 
zone noi nu putem să intervenim. Şi oricât am face noi şi cât de bine am face această 
dezinsecţie  să nu ne aşteptăm că vor dispare ţânţarii definitiv. Ţânţari vor fi în 
continuare, poate într-o măsură mai mică dar vom avea. Pe acele zone private noi nu 
putem interveni să facem dezinsecţie. 
 Dl. Pană: 
 Eu nu sunt mulţumit de acest răspuns. Chiar dacă există proprietăţi private, există 
instituţii ale statului care trebuie să acţioneze. Nu putem să-i lăsăm să facă ce vor. Nu pot 
să fie focare de infecţie. Dacă ţinem la sănătatea cetăţenilor trebuie să facem ceva. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de 

participare, pentru o perioadă de 6 luni, a contractului de delegare pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Craiova, către S.C. Salubritatea Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de 
data atribuirii contractului de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă. 

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

57. Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011. 

 Dl. Pană: 
 În urmă cu doi ani de zile votam în veselie şi eram de acord că trebuie să facem 
anumite lucruri în ceea ce priveşte câinii. Am făcut acel adăpost, ne-am oprit, acum vrem 
să-l facem, ne oprim. Vreau să fie o continuitate şi în acelaşi timp să acţionăm cu 
promptitudine.  Altfel noi trebuie să rezolvăm problemele cetăţenilor. Era vorba că facem 
un adăpost canin cu trei etape. Am făcut o etapă, ne-am oprit. Am trecut la altceva, acum 
iar mai amânăm şase luni. Vreau să ştiu şi eu când vom fi odată în gândirea noastră 
hotărâţi să rezolvăm problemele. Vă mulţumesc. 
 Dl. Nedelescu: 
 Aici nu vreau să răspund că am stat o oră şi ceva cu dl. consilier şi i-am explicat. 
Cred că nu ştiu dacă putem noi la toate proiectele să fim în gândirea  Domniei sale. Cred  
că este prea mult să putem să avem înţelegerea asta. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj 

din municipiul Craiova conform actului adiţional prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011. 

Art.4. 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. 
 
 

58. Proiect de hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea art.18, 19, 20 şi 35 din Actul Constitutiv al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L.,  şi vor avea următorul conţinut: 
    „Art.18.Conducerea societăţii va fi asigurată de Adunarea Generală a 
Asociaţilor”. 
   „Art.19.Adunarea Generală a Asociaţilor adoptă hotărâri atât în privinţa 
activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale, 
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prin reprezentanţii asociaţilor şi numai în baza mandatelor speciale ale asociaţilor 
date prin hotărâre de consiliu” 
 „Art.20. Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt urmatoarele:  
 a) aprobă structura organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de functii, la 
propunerea administratorului;  
b) numeste si revoca in conditiile legii Administratorul, lichidatorii, stabilind 
indemnizatiile acestora;  
c) aproba regulamentul de organizare si functionare;  
d) stabileste competentele si responsabilitatile Administratorului  
e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul 
anual de venituri si cheltuieli;  
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de 
garantii si realizarea investitiilor;  
g) aproba si modifica bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea 
raportului Administratorului si al cenzorilor;  
h) aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;  
i) hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;  
j) hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;  
k)hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii valorii 
patrimoniului societatii;  
l) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social”.  

            „Art.35. Nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii 
se stabileşte şi se poate modifica prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor, 
la propunerea administratorului în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare”.    

Art.2. Se împuterniceşte dl. Mischianu Ovidiu,  reprezentant al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să semneze 
hotărârea asociaţilor de modificare a Actului Constitutiv, precum şi Actul 
Constitutiv în forma modificată potrivit art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dl. Mischianu 
Ovidiu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
regenerare urbană prin reconversie funcţională – zona str.A.I.Cuza, 
str.N.Bălcescu, str.Giovanni Peresutti generat de imobilul din str.A.I.Cuza, 
nr.30, pentru construire clădire de birouri S+P+3E. 
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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  Planul Urbanistic Zonal referitor la regenerare urbană prin reconversie 
funcţională-zona str. A.I.Cuza, str. N.Bălcescu, str.Giovanni Peresutti, generat de 
imobilul din str. A.I.Cuza, nr.30, pentru construire clădire de birouri S+P+3E, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din 
Municipiul Craiova;  

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

Craiova nr.24/2013, prin completare cu tarifele pentru plantele perene produse de 
către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în serele proprii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

61. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Pană: 
 Ştiu că de-a lungul timpului poate am deranjat prin intervenţiile pe care le-am 
făcut, dra toate aceste intervenţii mulţumesc că au avut efect şi mă refer la un lucru 
benefic care s-a întâmplat la Spitalul nr. 2 de copii. Ştiu că în urmă cu doi ani şi jumătate 
arăta într-un mod în care îţi era teamă să stai acolo, mai ales noaptea,  şi nu vreau să 
facem lucrurile pe jumătate în sensul că de la parter şi etajul I şi II lucrurile s-au executat 
şi este un mod civilizat de a face spitalizare.  Dar aş vrea, stimaţi colegi să coborâţi şi la 
subsol. Degeaba am rezolvat problemele de la parter etajul I şi II, dacă subsolul arată sub 
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orice critică iar toată infecţia există la acel subsol.  Haideţi să lucrăm aşa cum trebuie 
dacă vreţi să rezolvăm problemele  într-adevăr, pentru sănătatea copiilor noştri. Să nu 
facem lucrurile pe jumătate. 
 Aş vrea pe undeva pentru, dacă vreţi, sufletul nostru, să se spună acolo obiectiv 
realizat  şi prin grija consiliului local, nu numai a primarului Lia Olguţa Vasilescu. 
 A doua chestiune a fost şi obiectiv în campania mea electorală referitor la Grădina 
Botanică. Se discută de foarte mult timp, am aprobat chiar şi atunci, am făcut o 
intervenţie şi am zis că sunt de acord cu trecerea  la Universitate în condiţiile în care 
această grădină sau această trecere va avea o eficienţă pentru această grădină care este a 
noastră, a tuturor şi nici nu ştim ce patrimoniu avem în această grădină botanică. Din 
păcate, modul în care este îngrijită, modul în care arată la ora actuală nu face fală şi 
cinste municipiului Craiova. Sunt grădini botanice în ţară, Cluj, Bucureşti şi altele care 
trebuei să fie model şi pentru municipiul Craiova. Haideţi să vedem ce facem de aşa 
natură încât să putem să rezolvăm problema acestei grădini botanice care este a 
cetăţenilor şi care poate să fie un obiectiv de atracţie turistică pentru oricien vine în oraş. 
Atunci când te duci într-o localitate, te interesează viaţa artistică, te interesează dacă au 
parc, dacă au grădină botanică. Aş vrea să se vorbească peste tot despre grădina botanică 
a municipiului Craiova în sensul de bine şi să fie funcţională.  Apropo de grădina 
botanică, acolo este o fântână, o cişmea. Am mai ridicat problema aceasta şi văd că nu se 
ţine cont de ea, de a refaace toate cişmelele din municipiul Craiova. Fac parte din istoria 
acestui oraş. Este păcat să lăsăm în paragină. Dacă vă duceţi la grădina botanică o să 
vedeţi că acolo este loc pentru altceva. Vă mulţumesc.  
 Dl. Cherciu: 
 Lucrul pe care vreau să-l spun este destul de important în opinia mea. Îmi pare rău 
că nu am onoarea să fie şi d-na primar de faţă. Din acest motiv chiar solicit răspund scris 
la ceea ce urmează să spun. Până la şedinţa de luna viitorare sper să am acest răspuns, 
dacă nu voi refeni la următoarea interpelare.  Este legat de decizia de a ţine în Piaţa 
«Mihai Viteazul» în continuare tot felul de manifestări care mai degrabă seamănă cu cele 
din mediul rural decât din cel urban. Ceea ce s-a întâmplat acum mai puţin de o 
săptămână cu acea caravană a lui Axinte, cu centrul Craiovei, aflat sub o ceaţă de la 
grătare, boxele care bubuie şi deranjează toţi locuitorii de pe str. Unirii, nu este în niciun 
caz ceva care să ne facă cinste. În toate oraşele civilizate ale Europei, unde avem 
pretenţia că  ne-am plimbat, în centrul oraşului au loc manifestări culturale, n-am nimic 
împotrivă să se ţină un teatru de stradă, să se ţină o paradă, dar acest gen de paranghelii 
nu-şi găsesc locul. Nu neg că sunt craioveni cărora le place o astfel de manifestrae, eu nu 
împart aici craiovenii în funcţie de gusturi, fiecare, în funcţie de educaţie, funcţie de 
cultură are propriile gusturi şi, asta este, trebuie să trăim toţi împreună, dar tocmai din 
acest motiv s-au investit sume considerabile în a face în faţa actualului Parc al  
Tineretului o piaţă care se pretează la astfel de manifestări. Iau Viena, iau Budapesta, 
există în aceste oraşe mari zone rezervate oarecum la periferie, adică ni se aduce 
argumentul că trebuie făcut în centru ca să nu se deplaseze craioveanul prea mult, este 
fals. Distanţa din Craioviţa până în centru poate este mai mică decât din Craioviţa în faţa 
Luncii.   Avem pretenţia, invocăm blazonul de capitală culturală europeană, dar, dacă nu 
mă înşel, în centrul Craiovei a cântat Vali Vijelie. Foarte bine că a venit în Craiova, şi nu 



Ramona-sapl 6/-     ord. 29.05.2014                                                         52                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

discut ce gusturi au unii sau alţii, dar haideţi  s-o facem în faţa Parcului Tineretului. 
Repet, toate oraşele au aceste zone de divertisment, parcuri de distracţie unde iei 
autobuzul şi mergi, dacă vrei într-adevăr să te simţi bine, să mănânci un mic şi să bei o 
bere, dar n-o face în centrul oraşului. Ca să nu mă mai lungesc, solicit răspuns scris legat 
de ce îşi propune în continuare executivul pentru a da un aspect civilizat centrului 
oraşului, pentru a evita zgomotele care deranjează locuitorii din zona respectivă, care 
poate nu toţi gustă manele şi măsuri urgente să numai repetăm acest aspect de bâlci în 
centrul unui oraş care se pretinde viitoare capitală culturală. Nu am foarte mari speranţe 
pentru că acum am văzut în faţa prefecturii deja sunt două tiruri urcate pe bazaltul care a 
costat o grază de bani. Data trecută erau  bucăţi de lemn. Vedeam cum se montează 
tiribombele băgând sub nişte fierotanii bucăţi de lemn. Haideţi să fim nu doar în vorbe ci 
şi în fapte oameni civilizaţi.  
 Dl. Toader: 
 O interpelare foarte scurtă şi punctuală adresată d-lui Nedelescu şi Companiei de 
Apă. Am ţinut să intervin public deoarece am mai discutat pe seama acestui subiect . Este 
vorba de cart. Marin Sorescu, mai exact strada Grădinari. Acolo lucrările de canalizare 
au fost întrerupte. Acum două zile a plouat torenţial. Nu numai că nu s-a terminat 
canalizarea. Terasamentul este supraînălţat. Au fost inundate multe gospodării. Oamenii 
aşteaptă de la dvs. până la finalizarea sau continuarea canalizării nişte soluţii de moment 
în drenarea apei  astfel încât apa să nu mai intre în gospodării. Chiar  aşa s-a întâmplat 
acum două zile, multe gospodării au fost inundate şi e dreptul lor să ceară o soluţie. 
 Dl. Voicu: 
 O să revin cu o interpelare mai veche pe care am făcut-o  anul trecut în legătură cu 
parcul de la Liceul Pedagogic. Acolo cetăţenii solicită modernizarea locului de joacă  
fiind o oază de verdeaţă la marginea unor cartiere foarte importante Craioviţa şi Brazdă. 
Până una alta dacă se pot face locuri de joacă, au nevoie de reparaţii. De asemenea, foarte 
multe persoane de toate vârstele practică diverse sporturi de  menţinere a sănătăţii şi nu 
există amenajată o pistă de biciclete pe perimetrul acelui parc. 
 O altă situaţie pe care vreau s-o aduc la cunoştinţă se referă la parcările blocurilor 
dintre str. Severinului şi Toporaşi  vis a vis de supremarketul Auchan. Acestea au nevoie 
de reparaţii urgente fiind impracticabile. Sunt gropi, foarte greu se pot parca maşini. O 
situaţie vis a vis de bl. 320 şi 319 s-a lăsat un pic asfaltul,  iar atunci când plouă nu se 
mai poate intra în bloc, nu se mai poate merge pe trotuare. Trebuie făcut ceva neapărat 
acolo, eventual o scurgere.  
 Un alt aspect tot din aceeaşi zonă, străzile din zona de case de acolo, sunt rămase 
neasfaltate de foarte mult timp. Este vorba de străzile Trifoiului, Albăstrele,  Verdi, 
Micşunele, Macului. Inclusiv str. Tufănele are nevoie de reabilitare urgentă, eventual 
lărgire pentru că în capetele acelei  străzi sunt două benzi şi limitează accesul în cart. 
Craioviţa.    
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Referitor la interpelare d-lui consilier Pană, cu spitalul 2 a fost d-na viceprimar 
Calangiu aici care a preluat problema. O să fie transmisă la cei de la investiţii. Cred că 
este deja în lucru acest subsol. Ştiu că a fost aprobat şi studiul de fezabilitate pentru 
continuarea reabilitărilor  la Spitalul nr. 2. 
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 Grădina Botanică  este un lucru care într-adevăr, s-a împotmolit la Universitate. 
Noi  ne-am gândit bine la vremea respectivă. Ei aveau prevăzută o axă pentru nişte 
fonduri europene s-o reabiliteze. Se pare că ceva s-a încurcat acolo. Am avut discuţii cu 
d-na primar şi pentru că aţi mai făcut interpelări pe tema asta o să discute demersurile  de 
a o prelua să ne ocupăm tot noi de ea.  
 Vis a vis de cişmele dacă nu mă înşel cea de la Piaţa Chiriac a intrat într-un proces 
de reabilitare. Faţă de grădina botanică pot să vă spun că în Parcul Romanescu s-a făcut 
un efort şi se face în continuare, s-au colectat toate economiile de la toate proiectele 
europene care s-au finalizat sau sunt aproape de finalizare şi se încearcă  repunerea 
proiectului pentru reabilitarea parcului Romanescu. În proiectul de reabilitare intră atât 
decolmatarea lacului cât şi instalaţii de udat, de aspersoare,. Aţi văzut că de multe ori 
vara când este arşiţă se usucă toată iarba şi arată foarte rău. Se reabilitează aleile, 
camerele video. Este un proiect laborios, a fost făcut la o sumă foarte mare, n-a mai prins 
finanţare că se terminaseră banii şi acum încercăm să-l reducem la nivelul economiilor 
făcute şi să prindem şi acest parc şi să sperăm că şi grădina botanică va avea aceeaşi 
soartă şi o să ne ocupăm de ea. Este păcat, este într-adevăr sufletul şi tinereţea noastră. 
 Dl. Cherciu – îi transmitem d-nei primar să facă un răspuns. 
 Dl. Toader – a preluat dl.   Nedelescu problema. 
 Parcul Pedagogic chiar ieri am avut o discuţie cu d-na primar şi a dat o dispoziţie 
celor de la investiţii. Va trebui să verificăm proprietăţile din acea zonă să nu cumva să fie 
proprietăţi private, că au mai fost făcute nişte retrocedări şi au fost discutate, dar îl avem 
în obiectiv şi chiar dacă vom da de ceva proprietăţi private, vom intra în curtea Liceului 
Pedagogic şi tot vom amenaja un parc. Este o zonă foarte frumoasă  şi este păcat de el. 
 Vis a vis de parcările de pe str. Toporaşi, precum şi parcările de la bl. 320 şi 319, 
este în derulare, o să transmitem celor de la servicii punctual aceste lucruri, dar după 
ştiinţa mea, ele sunt toate prevăzute în anexa la acordul cadru care este în derulare. Este 
procedura de licitaţie, cred că în câteva zile se va  finaliza, au fost nişte clarificări de 
făcut pe această temă între ofertanţi dar cred că mai durează cel mult o săptămână şi o să 
avem un câştigător. Va mai fi perioada aceea de contestaţii, să sperăm că nu avem alte 
probleme şi să începem  asfaltările în tot oraşul că este foarte mare problemă  această 
lipsă de activitate în privinţa asfaltărilor. Procedura a fost foarte greoaie. Dacă vă aduceţi 
aminte, tot acest legislativ care sunbtem, am prins un acord cadru care a fost făcut pe o 
perioadă de 4 ani, dar suma alocată în acrodul cadru a fost relativ mică şi  ea a fost 
consumată în doi ani în loc de patru şi a  trebuit să reluăm procedura ca să putem 
continua asfaltările. Suma alocată  este de câteva ori mai mare decât a fost iniţial şi  
sperăm să prindem cât mai multe astfel de străzi.  
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 



Ramona-sapl 6/-     ord. 29.05.2014                                                         54                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
 
 
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 29.05.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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Gheorghe Pîrvu Nicoleta Miulescu 
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