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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.10.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, lipsesc dl. Dindirică şi dl. Cherciu.  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 25.09.2014 când au fost adoptate 48 hotărâri, 
toate temeinice şi legale.   Supun aprobării dvs. procesul-verbal şi controlul de legalitate 
exercitat până la această dată. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Ştefănescu Dragotă Cristian pentru a prelua conducerea 
şedinţei de astăzi. 
     Dl.   Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 7440/24.10.2014, 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 30.10.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Craiova pe primele 9 luni ale anului 2014. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe la data de 

30.09.2014.  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile la 30.09.2014. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor  finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale 
anului 2014. 

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic  Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de  Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe 
anul 2014. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014. 

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

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

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2014. 

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

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

15.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-
Olguţa Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2014-2015. 

17.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. 

18.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 noiembrie 2014. 

19.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea 
locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, 
respectiv 01.11.2014-31.03.2015. 

20.Proiect de hotărâre privind apobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia 
Locală  a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

21.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova. 

22.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al dlui. Neaţu-
Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. 
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23.Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Lungu Florin Gabriel în funcţia de 
administrator la S.C. Termo Craiova S.R.L. 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat, 
pentru anul şcolar 2014-2015. 

25.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova. 

26.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale 
spitalelor publice de subordonare locală. 

27.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu ICE SEASON S.R.L., în vederea amenajării unui 
patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015. 

29.Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, 
situate în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.162, bl. R3, sc.1, ap.9 şi bdul Oltenia, 
nr.1A, bl. T1, sc.3, ap.2. 

30.Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată 
în municipiul Craiova, cartier 1 Mai, bl.S 26, sc.1, ap.1. 

31.Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în 
municipiul Craiova, cartierul Eroilor, str.Rovinari, bl.b, sc.5, ap.2. 

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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.26/2012 referitoare la stabilirea componenţei Comisiei Sociale. 

34.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.6”. 

35.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.546/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”. 

36.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.544/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr.7”. 

37.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.563/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
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proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”. 

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Aleea II Mierlei, nr.9. 

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.70, bloc locuinţe F5a. 

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului, situat 
în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C. 

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A. 

42.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei  pentru soluţionarea cererilor 
formulate de proprietarii expropriaţi, afectaţi de coridorul de expropriere, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse 
între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi 
preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-

str.George Enescu. 
43.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova, situate în bld. Ştirbei Vodă, nr.34. 

44.Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „clădire bloc H8, sc.2”, situat în 
municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

45.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.35899/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Bogdan 
Sonia, medic titular al C.M.I. Dr. Bogdan Sonia. 

46.Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.10684/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Cioroianu 
Ilinca, către dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
dr.Ioana Luiza Adriana. 

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

48.Proiect de hotărâre privind preluarea aleilor pietonale din pieţele municipiului 
Craiova, din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică 
a municipiului Craiova. 

49.Proiect de hotărâre privind preluarea bunului Parc „Nicolae Romanescu”, din 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

50.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri – locuri de joacă, 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

51.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova. 
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52.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova. 

53.Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
avizare pentru lucrările de intervenţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C8 
(Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”).  

54.Întrebări şi interpelări. 
 
 
 Punctele 24 şi 25 au fost retrase. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, fără cele 
două puncte care au fost retrase. Cine este pentru? 
 
 
     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova pe primele 9 luni ale anului 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe la data 
de 30.09.2014.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile la 30.09.2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor  finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale 
anului 2014. 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic  Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de  Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2014. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2014. 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, 
dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2014-2015. 

17. 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. 

18. 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 noiembrie 2014. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada 
sezonului rece, respectiv 01.11.2014-31.03.2015. 

20. Proiect de hotărâre privind apobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru 
Poliţia Locală  a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al dlui. Neaţu-
Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Lungu Florin Gabriel în funcţia de 
administrator la S.C. Termo Craiova S.R.L. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale spitalelor publice de subordonare locală. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu ICE SEASON S.R.L., în vederea 
amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada noiembrie 2014 – 
ianuarie 2015. 

27. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situate în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.162, bl. R3, sc.1, ap.9 şi 
bdul Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.3, ap.2. 

28. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
situată în municipiul Craiova, cartier 1 Mai, bl.S 26, sc.1, ap.1. 
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29. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată 
în municipiul Craiova, cartierul Eroilor, str.Rovinari, bl.b, sc.5, ap.2. 

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

31. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.26/2012 referitoare la stabilirea componenţei Comisiei Sociale. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.6”. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.546/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.544/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr.7”. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.563/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Aleea II Mierlei, nr.9. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.70, bloc locuinţe F5a. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului, 
situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A. 

40. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei  pentru soluţionarea cererilor 
formulate de proprietarii expropriaţi, afectaţi de coridorul de expropriere, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, 
tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi 
str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- 

zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu. 
41. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în bld. Ştirbei Vodă, nr.34. 
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42. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „clădire bloc H8, sc.2”, situat în 
municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.35899/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. 
Bogdan Sonia, medic titular al C.M.I. Dr. Bogdan Sonia. 

44. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.10684/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Cioroianu Ilinca, către dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana. 

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

46. Proiect de hotărâre privind preluarea aleilor pietonale din pieţele municipiului 
Craiova, din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea 
publică a municipiului Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului Parc „Nicolae Romanescu”, din 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri – locuri de joacă, 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
avizare pentru lucrările de intervenţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C8 
(Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”).  

52. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova pe primele 9 luni ale anului 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
la data de 30.09.2014.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.09.2014, conform 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile la 30.09.2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.09.2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor  finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 
luni ale anului 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2014, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

pe anul 2014, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 693.047,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 710.051,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 14 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.  
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
a) total venituri  - 56.521,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

54.548,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 56.521,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

54.548,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 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.10/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Badea).  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de  Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” 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 Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2014, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 42.077,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 41.597,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 480,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 42.077,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 41.597,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 480,00 
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.9/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie 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 Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 

a) total venituri  - 29.049,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
29.049,00 mii lei); 

b) total cheltuieli – 29.049,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
29.049,00 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.11/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Neuropsihiatrie 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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9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2014, conform anexelor nr.1-8 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
1.  total venituri –7.789,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
2. total cheltuieli –7.789,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Poliţia Locală 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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
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- total venituri – 10.860,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
 - total cheltuieli – 10.860,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
      conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului  

Local al Muncipiului Craiova nr.12/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară 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.  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice 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 Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
 - Total venituri – 6.541,00 mii lei (6.384,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 

157,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
 - Total cheltuieli – 6.541,00 mii lei (6.384,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 157,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             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.14/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

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

 Dl. Pană: 
 E bine să vă mai uitaţi şi în sală că poate mai sunt discuţii la punctele acestea. Eu, 
practic, vroiam să discut de la punctul 1, dar, dat fiind această viteză cu care aţi început 
şedinţa, eu mă bucur. Este adevărat că nu sunt nici eu prea în plenitudinea forţelor astăzi, 
am o anumită răceală sau gripă, dar asta nu mă împiedică să spun câteva cuvinte.   De 
ce? Pentru că şi cu trei luni în urmă, cu două luni, am discutat despre execuţia bugetului 
şi anume faptul că nu suntem tocmai aşa cum ar trebui să fie. Nu vorbesc aiurea, vorbesc 
din cifre. Dacă luăm bugetul pe timp de 9 luni al anului 2014, la venituri avem prevăzuţi 
535.154 mii lei, încasări sau plăţi 454.000 mii lei. Iată că sunt nerealizări. Cheltuieli 
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550.591 mii lei, realizări 398.833 mii lei, dar nu acestea sunt problemele. M-am uitat şi 
am văzut pe capitole, n-o să intru acum, că nu este cazul, am văzut că la ceea ce 
înseamnă dezvoltare, la capitole, nu sunt cheltuiţi toţi banii, şi vă dau un singur exemplu 
la capitolul venituri secţiuni de dezvoltare, v-am spus încă o dată, dacă ne uităm la toate 
sunt şi ăsta este un lucru foarte rău pentru noi, zic eu şi aici spune aşa: subvenţiile de la 
alte nivele administrative, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post aderare au fost 
realizate în procent de 51,34% din prevederea bugetară de 49,040 milioane fiind încasată 
suma de 25.170 milioane ş.a.m.d. Nu vreau să fac o analiză acum că nu este cazul, dar aş 
vrea să fim foarte atenţi, mai sunt două luni şi se termină şi anul acesta bugetar. Vă 
mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Vă rog să observaţi că toate rectificările din 2013 încoace sunt pozitive  la buget şi 
de asemenea, vreau să vă spun că nu este vina nimănui pentru faptul că pe absolut toate 
licitaţiile avem contestaţii care ajung în instanţă şi din cauza asta se întârzie termenele. 
Am câştigat absolut toate contestaţiile în instanţă, nu avem nimic să ne reproşăm, dar se 
întârzie cu câteva luni, chiar 7 luni, aşa cum a fost în cazul acordului de drumuri, 7 luni a 
fost blocat la CNSC, la instanţă ş.a.m.d., abia în urmă cu două săptămâni am reuşit să 
semnăm contractul de drumuri. Până la această dată, am fi avut gata trei cartiere complet 
asfaltate cu banii pe care dvs. i-aţi votat la începutul anului. Din păcate  însă, banii 
respectivi nu mai pot să fie cheltuiţi că  uitaţi-vă şi dvs. cum este vremea afară şi probabil 
că o să se reporteze anul viitor. Aceasta este cauza faptului că noi rămânem la sfârşit de 
an cu aceşti bani în buget. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2014, după cum urmează: 
-  total venituri – 850.551,00 mii lei; 
 -  total cheltuieli - 868.396,00 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.  
 
 

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.71/2014. 

Art.3. 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.  
 
 

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, 
dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 
30.10.2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să  

voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
în data de 30.10.2014, ordinea de zi cu privire la modificarea art.216 din 
Regulamentul Serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care va avea 
următorul conţinut: 

            „Art.216.(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se                                      
determină conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii 
specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii 
facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de 
utilizator, conform formulei: 
Qm = (SC x C1 + SN x C2)x K, unde: 
SC = suprafaţa totală construită; 
SN = suprafaţa totală neconstruită; 
C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţele construite); 
C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scrugere pentru suprafeţele neconstruite); 

             K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de 
Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp). 

            (2) În cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare  
precizată mai sus. 
(3)(3)(3)(3) Pentru toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, nu se facturează cantităţile 
de apă meteorică preluate în reţelele publice de canalizare.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi şi 1 
abţinere (Albăstroiu). 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2014-2015. 

 Dl. Cotescu: 
 Felicit încă o dată executivul pentru măsura de a se gândi încă o dată la creşterea 
numărului de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar, copii care au atâta 
nevoie de aceşti bani şi vorbim aici despre patru tipuri de burse şcolare: burse de 
performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale, deci cam toate categoriile 
de copii, copii cu o situaţie materială deficitară, dar şi  copii cu rezultate deosebite la 
învăţătură cu care ne mândrim. Ştim bine că a devenit deja o consecvenţă a executivului, 
a d-nei primar, pe lângă premierea elevilor olimpici şi a profesorilor acestora, un lucru 
deosebit şi de multe ori am spus că aceşti bani nu se văd, se vor vedea în timp, în 
educaţia copiilor noştri, şi practic societatea are de câştigat. Am vrut încă o dată se felicit 
executivul pentru această măsură. Mulţumesc.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2014-
2015, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

1. 1048 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 
lei; 

2. 1425 burse de merit, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile din 
învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei; 

3. 2137 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 55 lei; 

4. 4193 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 50 lei pentru elevii din învăţământul 
liceal, din care: burse medicale pentru toţi elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor 
înaintate de către  unităţile de învăţământ) şi burse pentru persoane defavorizate.    

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor care 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor 
şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor 
sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile 
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Inspectoratul 
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Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

17. 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. 

 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.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.81/2012, după cum urmează: 
a) se completează anexa nr.1 cu punctul 3.4. „Diferenţa de tarif aferentă 

abonamentelor cu reduceri acordate conform hotărârii consiliului local (anexa 

nr.6)”. 
 b) se anulează poziţia 4 din anexa nr.4 „Abonamente reduse cu 50% pentru 

donatorii onorifici de sânge”. 
c) se completează cu o nouă anexă 6 referitoare la abonamentele reduse cu 50% 
pentru donatorii onorifici de sânge,  
conform anexelor nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind 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 
noiembrie 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 noiembrie 2014, în baza 
valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

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

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în 
perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2014-31.03.2015. 

 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, la limita maximă a compensării procentuale din bugetul 

local, cu titlu de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în 
completarea ajutorului acordat de la bugetul de stat, pentru perioada celor 5 luni, 
cumprinsă între 1 noiembrie a anului curent şi 31 martie a anului următor, după 
cum urmează: 

-  7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană 
singură este de până la 155 lei; 
- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 
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- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 
- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310, lei; 
- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 
- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 
- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 
- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 
- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 
- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 
- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

Art.2.  Valoarea ajutorului prevăzut la art.1 nu va depăşi consumul efectiv. 
Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.586/2013.   
Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 

Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 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.  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind apobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, respectiv 
pentru Poliţia Locală  a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2015, 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 a 
Municipiului 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 acordarea normei de hrană personalului din 
cadrul Poliţiei Locale a 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 acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, în limita bugetului aprobat, începând cu data de 
01.01.2015. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului 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 încetarea contractului de administrare al dlui. 
Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. 

 D-na Secretar: 
 În forma modificată pe care am prezentat-o prin mandatarea reprezentantului 
consiliului local de a vota încetarea contractului. 
 Dl. Pană: 
 Eu vreau să fac un comentariu la punctul acesta şi următorul în sensul că am fost şi 
sunt de acord cu promovarea tinerilor pentru că îmi amintesc că în urmă cu treizeci şi 
ceva de ani şi eu am fost promovat tot la fel fiind tânăr, dar dacă ne uităm în cei doi ani şi 
jumătate la modul în care s-a făcut această rotire de cadre, ar trebui să ne dea de gândit la 
toţi cei care suntem aici.   Şi vă dau exemplu acum. Dl. Radu Preda este luat din 
consilier, făcut director, foarte bine. N-a fost consilier? A venit de undeva şi a fost făcut 
director la RAADPFL. Aşa vedeam eu, când începuse să-şi intre în mână, de la 
RAADPFL l-am pus la RAT. Când la RAT începuse să-şi intre în mână, l-am luat de 
acolo şi l-am dus nu ştiu unde, dar nu este treaba noastră. Îi cunosc personal de ani de 
zile pe toţi cei care sunt aici, sunt persoane extraordinare şi am avut o relaţie şi am 
încredere în ei, dar greşeala este a noastră pentru că  l-am pus pe dl. Lungu Florin, 
director la RAADPFL, foarte bine, când a începtu să-şi intre în atribuţiuni, l-am luat şi îl 
ducem la Termoficare. Pe dl. Neaţu l-am pus la Termoficare, l-am luat şi îl ducem la 
Transelectrica. Eu nu vreau să spun decât că s-ar putea pe undeva din prea mult bine să 
ne facem rău. A forma un om, a forma în funcţii de conducere mai ales în domeniul 
energiei, este un lucru extraordinar. Să nu avem surprize  şi mai ales ei să nu aibă 
surprize pentru că, să vă spun la Transelectrica e director. Acolo la ora 2 noaptea primeşti 
un telefon în care ţi se spune că la Porţile de Fier a avut loc o avarie, ce facem? Şi acest 
ce facem n-ar fi nimic dacă el face sau nu face ceva, este ce se întâmplă cu noi ceilalţi. 
De aceea spun încă o dată, haideţi să avem răbdare cu tinerii, sunt tineri extraordinari, 
haideţi să-i formăm pe domeniile pe care i-am pus prima dată. Vă mulţumesc. Rotirea 
cadrelor se făcea şi înainte, dar nu cu viteza asta şi nu atât de repede. 
 Dl. Socoteanu: 



Ramona-sapl 6/- sed. ord. 30.10.2014                                                         21                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

 Vreau şi eu o scurtă intervenţie pentru că n-aş vrea ca acest moment să treacă aşa, 
ca o pată asupra d-lui Neaţu, cu care eu personal am colaborat în problemele 
Termoficării, mi-a solicitat sprijinul şi direct am fost implicat acolo, aşa că pot să fac o 
evaluare concretă şi directă a activităţii dumnealui. Eu personal îl felicit pentru 
activitatea pe care a depus-o în cadrul instituţiei  aflată în subordinea dânsului şi apreciez 
că trecerea dânsului la Transelectrica  reprezintă o promovare profesională care nu face 
decât să-i confirme meritele pe care   le-a avut în fruntea instituţiei. 
 Dl. Pană: 
 Eu nu am jignit pe nimeni şi îi cunosc foarte bine pe aceşti tineri. Pe Neaţu în 
cunosc de peste 16 ani de zile. Problema nu s-a pus asupra capacităţilor ci a faptului că 
dacă şi-a făcut bine treaba la Termoficare, de ce nu a rămas acolo? Asta este întrebarea. 
 D-na Primar: 
 Probabil au gândit şi alţii pe principiul pe care au gânditz acum 30 de ani când v-
au promovat pe dvs. că eraţi cel mai deştept şi v-au făcut director la o vârstă destul de 
tânără. Probabil aşa gândesc şi cei de acum. În ceea ce priveşte aceste două persoane, nu 
am nimic a le reproşa, cu atât mai mult cu cât şi RAT şi RAADPFL au fost regii preluate 
în faliment şi au trecut pe profit, deci capacitatea lor managerială este indiscutabilă. În 
ceea ce priveşte Regia de Termoficare, ştiţi foarte bine că sunt nişte probleme care vin 
din trecut şi nişte datorii istorice de peste 50 milioane de euro pe care nu are nimeni cum 
să le acopere, nici dacă vine cu bani de acasă că n-are nimeni atâţia bani. Acolo va trebui 
luată o decizie, dar  în ceea ce priveşte numirea d-lui Lungu, deocamdată ea este 
provizorie, pentru că, ştiţi foarte bine, conform legii, va trebui să fie făcută recrutarea de 
către o firmă specializată în acest sens. Vom vedea pe cine va selecta firma respectivă şi 
după, vom lua act. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cilibiu: 
 Indiferent ce s-ar spune despre colegii noştri, ce este de apreciat este faptul că se 
promovează persoane tinere, persoane dinamice, iar povestea cu rotirea de cadre să ştiţi 
că nu este întâmplătoare  şi nu este o problemă, atâta timp cât un om vine, confirmă şi 
merge mai departe. Ii felicit pe cei trei directori amintiţi mai devreme, pe dl. Radu Preda, 
chiar dacă nu mai este director momentan, pe dl.  Neaţu pentru tot ce a făcut la 
Termoficare, iar pe dl. Lungu pentru că îşi confirmă statutul de bun manager. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO 

Craiova S.R.L. şi dl.Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, începând cu data de 
01.11.2014. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 
voteze încetarea contractului de administrare al dlui.Neaţu-Breciugă Mihail 
Adrian, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.681/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO Craiova 
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S.R.L., dl.Mischianu Ovidiu şi dl. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Lungu Florin Gabriel în funcţia 
de administrator la S.C. Termo Craiova S.R.L. 

 D-na Secretar: 
 Cu aceeaşi formă modificată şi la această hotărâre cu împuternicirea 
reprezentantului. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă desemnarea dlui. Lungu Florin Gabriel, administrator la S.C. TERMO 

CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 6 luni. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L., 
desemnarea dlui. Lungu Florin Gabriel, administrator la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 6 luni.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., dl.Mischianu Ovidiu şi dl.Lungu Florin Gabriel vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în 
consiliile de administraţie ale spitalelor publice de subordonare locală. 

 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.280/2012 referitoare la componenţa Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, în sensul înlocuirii dnei. Covaci 
Anamaria Mihaela, cu d-na Stoian Ioana, director executiv în cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.82/2012. 

Art.3.   Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna. Stoian Ioana şi Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri 



Ramona-sapl 6/- sed. ord. 30.10.2014                                                         23                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

 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 
Căminului pentru Persoane Vârstnice 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 Căminului pentru 

Persoane Vârstnice 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.20/2014 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu ICE SEASON S.R.L., în vederea 
amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada noiembrie 
2014 – ianuarie 2015. 

 D-na Secretar: 
 Cu modificarea art. 4 „în mod gratuit” a fost exclus, întrucât la art. Articol este 
cota pe care o plăteşte firma.  
 D-na Popescu: 
 Faptul că şi anul acesta vom avea patinoar mi se pare un lucru extrem de bun. 
Dincolo de obţinerea titlului de capitală culturală europeană,  Craiova 20121, care este 
fără îndoială un deziderat extrem de important, prin tot ceea ce s-a făcut de către 
municipalitate, de d-na primar, primărie, consiliul local şi instituţiile abilitate, activităţi 
culturale, artistice şi sportive, s-au creat multiple variante prin care craiovenii îşi pot 
petrece timpul liber. Poţi să asculţi diferiţi compozitori la Filarmonică, poţi vedea o piesă 
de teatru, poţi să asculţi o arie dintr-o operă, poţi vedea un spectacol de dans sau poţi 
consuma un fim în aer liber, poţi participa la un maraton în centrul oraşului, poţi fi 
spectator la Sala Polivalentă la un meci de handbal, de volei sau de baschet, poţi urmări 
un meci de fotbal pe stadion sau poţi, pur şi simplu, să te dai pe un patinoar. Mi se pare 
un lucru extraordinar şi aici nu vorbesc în calitate de consilier local, ci de cetăţean al 
Craiovei, cetăţean care se poate bucura de timpul lui liber  şi care are la îndemână şi 
pârghiile prin care poate să o facă. Referitor la echipa de fotbal C.S. Universitatea 
Craiova vreau să-i felicit pe băieţi pentru performanţa la care au ajuns şi să-mi exprim 
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regretul şi părerea de rău pentru accidentarea groaznică pe care a suferit-o Nicuşor 
Bancu, un fotbalist de mare potenţial. Să-i dea Dumnezeu puterea să depăşească acest 
moment dificil din viaţa lui şi să-şi continue cariera fotbalistică. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în asamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu ICE SEASON S.R.L, în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2014 – ianuarie 2015. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi ICE SEASON 

S.R.L vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

27. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, strada Potelu, 
nr.162, bl. R3, sc.1, ap.9 şi bdul Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.3, ap.2. 

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

construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Craiova, Strada Potelu, nr.162, 
bl. R3, sc.1, ap.9 şi Bdul Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.3, ap.2, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  

 
 

28. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier 1 Mai, bl.S 26, sc.1, ap.1. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului, cu destinaţia de 
locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova, situat în cartier 1 Mai, bl.S 
26, sc.1, ap.1. 

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

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
socială, situat în cartier 1 Mai, bl.S 26, sc.1, ap.1, către Ivănescu Marin Viorel.  

Art.4.  Contractul de închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

29. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situată în municipiul Craiova, cartierul Eroilor, str.Rovinari, 
bl.b, sc.5, ap.2. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 

administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a bunului imobil situat în municipiul Craiova, cartierul Eroilor, 
str.Rovinari, bl.b, sc.5, ap.2, compus din 2 camere, în suprafaţă de 20,34 mp. şi 
dependinţe în suprafaţă de 6,27 mp. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă prevăzută la art.1. 
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Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Cerneţchi Emanuel Mihai, a 
locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Cerneţchi Emanuel Mihai vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.7959/2001 încheiat 
între municipiul Craiova şi Chelu Viorica, care are ca obiect locuinţa ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str.Revoluţiei, nr.16, bl.25, 
sc.3, ap.13, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, 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.  



Ramona-sapl 6/- sed. ord. 30.10.2014                                                         27                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

 
 

31. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la stabilirea componenţei 
Comisiei Sociale. 

 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.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale, în 
sensul înlocuirii dlui. Lungu Florin Gabriel cu dna. Filip Aurelia – director general 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.202/2013. 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE 
pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”. 

 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 modificare art.1 şi 2 din Hotărârrea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.245/2014 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 20.6”, 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 2.782.203,06 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: 

- 992.468.14 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 496.234,07 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  496.234,07 lei; 
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- 301.032,72 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 62.727,62 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
238.305,10 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.  
 
 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.546/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”. 

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

Craiova nr.546/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D18, situat în Bld. Decebal, 
nr. 24”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 509.775,56 mii lei (inclusiv TVA)            

                                                                      (115.621,26 euro) 
      din care (C+M)                 - 451.346,36 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                                                                 (102.369,33 euro)  
   (1euro=4,4090 lei)                        
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni”.  

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

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.544/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, 
Nr.7”. 

 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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.544/2013 şi va avea următorul conţinut: 

             „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D24, situat în Str. Popescu 
Voitesti, Nr. 7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 437.147,77 mii lei (inclusiv TVA)            

                                                                    (99.148,63 euro) 
      din care (C+M)                 - 383.863,08 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                                                                  (87.063,52 euro)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni”.  
  (1 euro=4,409 lei) 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.563/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 
155”. 

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

Craiova nr.563/2013 şi va avea următorul conţinut: 
             „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T12, situat în  str. Calea 
Bucuresti, nr. 155”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 730.027,07 mii lei (inclusiv TVA)            

                                                                     (166.141,68 euro) 
      din care (C+M)                 - 663.493 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                                                   (150.999,77 euro) 
    (1 euro=4,3940 lei) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni”  

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 

terenului situat în municipiul Craiova, str.Aleea II Mierlei, nr.9. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

 Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire al negocierii achiziţiei terenului în suprafaţă de 184 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Aleea II Mierlei, nr.9, înscris cu nr. Cadastral 216550 în 
Cartea Funciară nr.216550 UAT Craiova, cu destinaţia de zonă pietonală în 
cadrul părculeţului din cartierul Rovine, la valoarea de 147.100 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.70, bloc locuinţe F5a. 

 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 nivelului minim 
al redevenţei de la care se va porni negocierea pentru terenul în suprafaţă de 307 
mp., situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a, la 
valoarea de 2,64 lei/mp./lună, 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului, situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd. 
Tineretului, nr.18 C. 

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

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire al negocierii  redevenţei terenului în suprafaţă de 1286 mp., situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd.Tineretului, nr.18 C, la valoarea 
de 1,92 lei/mp./lună, fără T.V.A., prevăzut  în   anexa  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A. 

 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 nivelului 
minim al redevenţei de la care se va porni negocierea pentru terenul în suprafaţă 
de 21 mp., situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.42, bl.6A, la valoarea de 
6,71 lei/mp./lună, 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

40. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluţionarea 
cererilor formulate de proprietarii expropriaţi, afectaţi de coridorul de 
expropriere, în vederea realizării obiectivului de investiţii“Amenajare Canal 
Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) 
str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului 
” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu. 

 D-na Secretar: 
 Sunt făcute propunerile din comisia juridică. Pentru membri titulari dl. Socoteanu 
Răzvan şi dl. Marinescu Dorel, pentru supleanţi d-ra Bianca Predescu şi dl. Daşoveanu. 
Înmânaţi buletinele pentru a vota prin vot secret. 
 S-a supus la vot prin vot secret. În urma exercitării votului şi numărării buletinelor 
de vot, s-a prezentat rezultatul de către preşedinta comisiei de validare, d-ra Predescu 
Bianca. 
 D-ra Predescu: 
 „Proces-verbal încheiat azi, 30 octombrie 2014, cu privire la punctul 42 de pe 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 
comisia de soluţionare a cererilor formulate de proprietarii expropriaţi afectaţi de 
realizarea obiectivului „Amenajare Canal Corniţoiu” au fost exprimate următoarele 
voturi: membri Socoteanu Răzvan – 25 voturi pentru, Marinescu Dorel – 25 voturi 
pentru, supleanţi: Predescu Bianca – 25 voturi pentru, Daşoveanu Dan – 25 voturi pentru.  
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 Dintr-un total de 27 buletine de vot, 2 au fost anulate, 2 consilieri fiind lipsă la 
şedinţă. 
 Faţă de votul exprimat am îndeplinit votul cerut de lege: membri Socoteanu 
Răzvan şi Marinescu Dorel, supleanţi Predescu Bianca şi Daşoveanu Dan. 
 Solicităm validarea prin votul Consiliului Local Municipal. Încheiat azi, 30 
octombrie 2014” Semnează: Preşedinte şi secretar. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art. 1.Se aprobă constituirea comisiei pentru soluţionarea cererilor formulate de 

proprietarii expropriaţi din imobilele situate în municipiul Craiova, str. George 
Enescu şi str.Dacia, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare 
Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 
2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” 
– Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu, având următoarea 
componenţă: 

 
Preşedinte                     Lia Olguţa Vasilescu                 Primarul Municipiul Craiova 
Membri titulari:           Socoteanu Răzvan Florentin                 consilier local 

            Marinescu Dorel Cosmin                      consilier local 
             Laura Vlădoiu                     Instituţia Prefectului Judeţului Dolj  

                                      Roxana Anamaria Frumuşelu Oficiul de Cadastru şi Publicitate      

                                                                                                     Imobiliară Dolj 
Preşedinte supleant         Mihail Genoiu                     Viceprimar Municipiul Craiova  
Membri supleanţi:           Predescu Bianca Maria Carmen                  consilier local 

    Daşoveanu Dan                                            consilier local 
                        Ionaşcu Mariana                 Instituţia Prefectului Judeţului Dolj 

                          Andreea Cocoşilă      Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Dolj 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze persoanele care 

vor asigura secretariatul comisiei, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie publică locală, Direcţia Patrimoniu şi membrii comisiei 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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în bld. Ştirbei 
Vodă, nr.34. 

 Dl. Badea: 
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 În acest proiect este vorba despre stadionul Ion Oblemenco. Este preconizat ca 
sâmbătă să aibă loc ultimul meci pe acest stadion emblematic pentru noi. Este un fel de 
templu al fotbalului craiovean, al sportului în general. Invit pe  această cale, d-lor 
consilieri, şi pe dvs. şi craiovenii să vină să-şi ia la revedere de la acest stadion care ne-a 
adus multe satisfacţii, ne-a adus multă mândrie nouă, craiovenilor. Sperăm să reuşim să 
avem cât mai rapid un stadion la standarde europene pentru că aţi văzut şi dvs. , în 
momentul actual avem o echipă competitivă, o echipă care reprezintă comunitatea, joacă 
pentru comunitate  şi aduce imagine comunităţii. Este până la urmă, o reuşită a noastră, a 
tuturor, a primarului în particular, pentru că a reuşit să dea o echipă Craiovei  şi să 
sperăm că vom avea acest stadion cât mai rapid. Vă mulţumesc şi vă aştept sâmbătă la 
stadion.  
 Dl. Preşedinte: 
 Mulţumim şi noi şi mulţumesc pe această cale d-nei primar pentru reuşita dânsei 
personală pentru acest oraş, fiindcă stadionul şi echipa de fotbal a Craiovei a fost ;i va fi 
totdeauna o emblemă pentru Craiova şi pentru toţi craiovenii. Mulţumim încă o dată şi 
sperăm că toată lumea va fi prezentă sâmbătă pe stadion.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificare sau casare. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să indeplinească formalităţile 
legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor identificate la 
art.1. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 şi art.3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.418/2014 şi  se modifică în mod 
corespunzător Hotărârile  Consiliului Local 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.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.  
 
 



Ramona-sapl 6/- sed. ord. 30.10.2014                                                         34                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

42. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „clădire bloc H8, sc.2”, situat 
în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local 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 preluarea bunului „Clădire bl.H8, sc.2” aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din 
administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Preluarea – primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face în 
baza procesului verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de adoptarea 
prezentei hotărâri. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.343/2014 şi se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

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

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

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

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.35899/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. 
Bogdan Sonia, medic titular al C.M.I. Dr. Bogdan Sonia. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 35899/2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Bogdan Sonia, medic titular 
al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.BOGDAN SONIA, având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, pentru o perioadă de 4 ani şi 2 luni, 
începând cu  data de 01.11.2014. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune 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.238/2004. 



Ramona-sapl 6/- sed. ord. 30.10.2014                                                         35                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

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

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

44. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.10684/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Cioroianu Ilinca, către dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana. 

 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 cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.10684/2005 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Cioroianu Ilinca, către 
dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ioana 
Luiza Adriana. 

Art.2. Durata contractului de concesiune este până la data de 01.01.2015. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a  contractului de concesiune nr.10684/2005. 
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2005 referitoare la 
concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale situate în blocul 3 
Podari. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, dr. Cioroianu Ilinca şi 
dr.Ioana Luiza Adriana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 Dl. Pană: 
 Vreau să fac o interpelare pe această temă în sensul că la audienţe şi chiar atunci 
când am fost în pieţe, foarte mulţi oameni au sesizat faptul că există foarte multe 
suspiciuni referitoare la aceste licitaţii şi atunci eu aş vrea o mai mare transparenţă în 
modul de organizare a licitaţiilor, iar dacă este aici dl. director, ar fi bine pentru că este o 
şedinţă publică, să spună cum procedează pentru a face aceste licitaţii, dacă nu, poate că 
o să dea răspunsul altă dată. Vă mulţumesc.  
 Dl. director Neagoe: 
 Conform legislaţiei în vigoare, anunţul se publică într-un ziar local, se ţine 20 de 
zile, se afişează la sediul societăţii şi la locul sau piaţa unde este scos respectivul teren la 
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licitaţie, la amplasamentul respectiv. De aici încolo este legislaţia în vigoare: trei oferte, 
dacă nu se prezintă trei oferte se repetă încă o dată, iarăşi trei oferte, dacă nu se prezintă 
trei ofertanţi, nu sunt declaraţi câştigători, abia a treia oară poate să vină o singură 
persoană  care să liciteze să îndeplinească condiţiile şi să câştige terenul respectiv. În 
rest, este legislaţia în vigoare, nu modificăm, nu adăugăm nimic. 
 Dl. Pană: 
 Eram convins că acesta va fi răspunsul. Când veţi merge în piaţă vă vor spune 
oamenii că nu află decât după ce a fost dat sau ... 
 Dl. director Neagoe: 
 Şi în momentul de faţă avem spaţii în majoritatea pieţelor, deci acum cine este 
interesat poate să vină să obţină un spaţiu. De când sunt director general de un an de zile 
mereu am avut spaţii disponibile pentru cei care doresc să solicite un asemenea spaţiu. 
Aş înţelege dacă era un singur spaţiu şi era cererea foarte mare, dar avem spaţii. 
 Dl. Pană: 
 Şi acesta este un răspuns pentru că oamenii nu ştiu pentru că  dacă ar şti sunt 
convins că sunt suficienţi oameni fără loc de muncă în Craiova care ar putea să-şi facă o 
afacere în acest sens. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a unor terenuri şi spaţii 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 – 11, respectiv anexelor 
nr.12-21 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.  
 
 

46. Proiect de hotărâre privind preluarea aleilor pietonale din pieţele 
municipiului Craiova, din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în 
proprietatea publică a municipiului Craiova. 
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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 preluarea aleilor pietonale din pieţele municipiului Craiova, identificate 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din exploatarea S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă modificarea redevenţei stabilită în contractul de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în sensul diminuării cu suma de 9899,27 lei/lună, 
de la 66339,6 lei/lună, la 56440,33 lei/lună, începând cu 01.11.2014. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi 3 din 
contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 şi Hotărârea             
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

               Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia 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.  
 
 

47. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului Parc „Nicolae Romanescu”, 
din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcul Romanescu” care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, cu număr de inventar 42000019,în 
suprafaţă de 981.290 mp. din acte şi 895.751 mp. din măsurători, compus din: 

-  teren intravilan în suprafaţă de 981.290 mp. din acte şi 895.751 mp. din măsurători; 
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- construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, 
C17, 

 identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 

în faţa notarului public, în vederea autentificării şi indeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

                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, 
modificată şi completată şi nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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.  
 
 

48. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri – locuri de 
joacă, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate în anexa  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

               Art.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, 
modificată şi completată şi nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

          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 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.  
 
 

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

 Dl. Albăstroiu: 
 Aş dori să anunţ că la acest punct şi la următorul mă voi abţine întrucât am fost  
delegat din partea Companiei de apă să coordonez această identificare a persoanelor din 
locaţiile respective şi trebuie să mă abţin, conform regulamentului. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  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 prevăzute 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 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Albăstroiu).   
 
 

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

 D-na Secretar: 
 Aici avem o modificare prin completarea cu 15 poziţii, exact amplasamentele 
identificate pentru Compania de Apă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
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α) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

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

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

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

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

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

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de avizare pentru lucrările de intervenţii „Schimbare sistem învelitoare la 
corp C8 (Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”).  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp 
C8 – Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu”, varianta b, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)           879.246 mii lei 

                                                                                    200.421 mii euro 
din care 
- construcţii+montaj (C+M)                                         799.693 mii lei 
                                                                                      182.287 mii euro  
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
S învelitoare                                                              1.260,00 mp. 
Val. INV/mp. AC                                                      564 lei/mp. (129 euro/mp.) 
Val. C+M/mp. AC                                                     512 lei/mp. (117 euro/mp.) 
Durata de realizare (luni): 90 zile 
prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” 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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52. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Pană: 
 În primul rând aş vrea să spun câteva cuvinte, rin faptul că începând cu această 
şedinţă, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2014 am trecut ca independent. De ce? 
Pentru că „nu mai am răbdare pentru anumite lucruri, nu pentru că am devenit arogant, ci 
pur şi simplu pentru că am ajuns într-un punct al vieţii în care nu mai vreau să irosesc 
timp cu ceea ce-mi displace sau îmi face rău. Nu mai am răbdare pentru cinism, critică şi 
cereri exagerate de orice natură. Mi-am pierdut dorinţa de a le face pe plac celor care nu 
mă plac, să-i iubesc pe cei care nu mă iubesc, şi să le zâmbesc celor  care nu vor să 
zâmbească. Nu mai pierd nicio clipă cu cei care  mint sau manipulează. Am decis să nu 
mai coexist cu pretinsul, ipocrizia, falsitatea şi cu laudele ieftine. Urăsc conflictul şi 
comparaţiile, îmi displac loialitatea şi trădările între prieteni  şi mai presus de toate nu am 
răbdare pentru oricine nu merită răbdarea”, dar nu asta era interpelarea mea de astăzi. 
Acestea nu sunt cuvintele mele ci sunt cuvintele lui José Micard Teixeira. Au corespuns 
conform cu gândurile mele.  
 Se vorbeşte foarte mult şi cel puţin eu nu mă simt prea bine, prea confortabil în 
momentul în care aud că în Craiova se construieşte Cartierul Chinezesc. Mă întreabă 
foarte mulţi oameni din ţară, vin chinezii la noi? Va fi acel cartier locuit de chinezi? 
Haideţi să schimbăm această chestiune pentru că eu ştiu că acest cartier este construit, 
sau aşa ni s-a spus, cu forţă de muncă din România, cu material din România şi este 
pentru români, deci cartierul este pur şi simplu românesc. Iar pentru a da o tentă de a fi 
ortodocşi, ştiu că se aduc trei biserici din lemn, n-ar fi rău dacă în acest cartier  s-ar pune 
una din ele. Eu zic să ne ferim de denumirea de cartier chinezesc. Poate îi speriem pe 
oameni. 
 A doua chestiune se referă la faptul că suntem în data de 30 octombrie, iată că 
iarna era cât pe aici să vină  şi din câte am văzut şi am citit încă nu se ştie cine face 
deszăpezirea, nu s-au terminat licitaţiile, încă nu se ştie ce se întâmplă dacă dau primii 
fulgi.  Chiar dacă noi avem prin salubritate un număr de utilaje, de aceea nu este normal 
şi este a n-a oară când spun, ca asemenea situaţii să ajungă până în momentul în care 
trebuie să se întâmple ceva. La fel ajungem la proverbul că iarna ne ia ne nepregătite sau 
nu ne găseşte pregătiţi.  
 Dl. Albăstroiu: 
 Aş avea şi eu mai mult o informare pentru executiv şi anume se referă la blocurile 
construite după anul 1976. La mare parte dintre ele, la subsol s-au construit două 
apartamente practic, care ţin de apărarea locală antiaeriană în cazuri de dezastre naturale 
sau atomice. Aş vrea să se facă o verificare din partea Serviciului Situaţii de Urgenţă din 
primărie, o inventariere la aceste blocuri să se vadă că foarte multe subsoluri au fost 
ocupate cu boxe şi nu este corect, în primul rând că nu se dă voie la meseriaşi să-şi vadă 
de utilităţile care sunt la subsol, cât şi ocupă un spaţiu care este necesar pentru ce a fost 
construit. 
 Dl. Ştefârţă: 
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 Îmi permit să-l corectez puţin pe dl. Albăstroiu. Legea în privinţa adăposturilor 
civile, dă dreptul popseorilor să le folosească şi cu altă destinaţie până în momentul în 
care, nu glumesc, ISU anunţă iminenţa unui pericol. În momentul în care ISU anunţă, se 
eliberează spaţiile respective şi se încredinţează destinaţiei pentru care au fost proiectate. 
 Am fost efectiv încântat de eseul d-lui Pană, colegul nostru, când l-am auzit 
vorbind m-am gândit că ce bine este să fii  doct. Eu, de exemplu, nu ştiu cine este Jose 
ăsta pe care l-a citat atât de frumos dl. coleg. Probabil că după şedinţă o să-mi completez 
lacuna aceasta pe care o am. 
 La Făcăi, ştiţi foarte bine, străzile nu sunt asfaltate şi din când în când macadamul 
respectiv, nu este macadam, este pur şi simplu pământ,  mai trebuie reparat. Vă aduc în 
atenţie strada Caraiman şi str. Dorna care de la ultima reparaţie până acum necesită mici 
intervenţii. Vă mulţumesc pentru atenţie. 
 D-na Primar: 
 Cartierul chinezesc încă nu a primit o denumire, probabil dvs. veţi fi chemaţi să 
daţi o denumire. Într-adevăr, nu este construit cu forţa de muncă din China şi nici cu 
materiale din China, dar finanţarea este din China, aşa că lumea s-a abişnuti să-i spună 
cartierul chinezesc. O să vedem când va fi construit ce denumire va primi. Pe mine 
personal nu mă deranjează. 
 Cele trei biserici, una să fie în cartierul chinezesc, mi-e teamă că nu se mai poate,  
pentru că deja din câte ştiu, sunt procedurile de licitaţie pentru amplasamentele care au 
fost alese deja împreună cu Mitropolia, deci este foarte complicat să mai schimbăm.   
 Deszăpezirea – pe mandatul meu nu ne-a luat niciodată iarna pe nepregătite. Aţi 
văzut cum am reuşit să facem deszăpezirea anul trecut cu un preţ de trei ori mai mic 
decât s-a făcut în mandatul dinaintea mea şi cu toate acestea, străzile, pe marile 
bulevarde s-a circulat la negru, a fost scoasă zăpada din oraş, cred că mii de tone de mc 
de zăpadă.  Nu este vina noastră că la prima licitaţie nu s-a prezentat nicio firmă. 
Probabil că citesc şi ei o anumită parte a presei şi văd că oricine lucrează cu primăria 
Craiovei, este catalogat din start drept infractor. Aşa că nu le place faţa primarului şi toţi 
cei care se prezintă la licitaţii trebuie să aibă şi ei o bubă. Deci la prima licitaţie nu s-a 
prezentat nimeni, la a doua licitaţie, din câte ştim s-a prezentat cineva, nu s-a anunţat 
câştigătorul, dar chiar şi în aceste condiţii, salubritatea are în stoc materialele necesare 
pentru o primă intervenţiue, pentru cazul în care mâine, să zicem, ninge. Au sare, au 
material, au şi maşini mai puţine, oricum ele vor lucra la capacitate maximă dacă vom 
avea o iarnă grea, alături de firma care va câştiga acest contract. 
 Dl. Albăstroiu – o să fac o dispoziţie  de reverificare. Din câte îmi aduc aminte, la 
începutul anului am  semnat deja una, dar probabil că este chestiunea pe care o spune dl. 
Ştefârţă, că ele sunt folosite, conform legii, ca şi spaţii cu altă destinaţie până când, să 
sperăm, nu vom avea nevoie niciodată de  ele. Dar bănuiesc că aţi constatat ceva şi din 
această cauză faceţi interpelarea. Biroul pentru situaţii de urgenţă să ştie să facă o 
reverificare. 
 Dl. Ştefârţă – deocamdată lucrăm în forţă pe Bariera Vâlcii unde ştiţi foarte bine 
cum a rămas acolo fiind străzile de pământ, acum este foarte mult nămol, având în vedere 
că s-a lucrat la canalizare şi pământul a   tot fost deranjat. Lucrăm la pietruire pe aceste 
străzi. Din câte ştiu o mare parte din cartier a fost deja pietruit dar nu este niciun fel de 
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problemă după ce pregătim străzile pentru iarnă de acolo, să intrăm şi în Făcăi pe cele 
două străzi. 
 Dl. Cilibiu: 
 Mulţumesc d-lui Ştefârţă pentru că l-a scos din anonimat pe acel Jose şi cum o mai 
fi. Eu n-aş vrea să citez niciun anonim, vreau să vă spun că plictiseala sau faptul că s-a 
săturat fostul meu coleg de partid, dl. Pană, să ştiţi că pentru mine nu este o surpriză, în 
schimb vreau să vă spun că eu am rămas la PP-DD şi cei care ne-au dat votul acum doi 
ani de zile, s-au convins de mult mai multe lucruri. Vroiam să-i urez succes d-lui pană în 
alegeri în 2016 când sper ca independent să rămână în consiliul local sau succes în 
cariera politică. Mulţumesc. 
 Dl. Pană: 
 În primul rând pentru dl. Ştefârţă – asta este deosebirea, oamenii mai şi citesc şi 
trebuie să mai şi citim. 
 Pentru dl. Cilibiu, probabil că nu a fost atent aici, am spus că am decis să nu mai  
fiu părtaş cu ipocrizia, falsitatea şi laudele, dar mai ales cu loialitatea şi trădările între 
prieteni şi va veni timpul să explicăm şi aceste lucruri. 
 Dl. Badea: 
 Vă rog mult să avem grijă vis a vis de toaletele din centrul Craiovei. Chiar este o 
situaţie jenantă. Am avut la sfârşitul săptămânii trecute un târg mare aici şi ca şi 
craiovean, m-am simţit jenat să observ că nu existau şi nu există în zona centrală tzoalete 
care să ne poată permite să aspirăm la ceea ce dvs. faceţi lobby de doi ani de zile cu mare 
impact.  
 D-na Primar: 
 Sunt toalete chiar vis a vis de primărie, dar am înţeles mesajul, anul viitor vă 
promit că vom avea o licitaţie pentru toalete publice. Să ne spuneţi dacă le vreţi 
construite sau dacă le vreţi aşa cum sunt în Bucureşti, din metal care se spală singure.  
Poate că ar trebui să ştim de la început de la dvs. să ştim pe ce mergem ca şi licitaţie. 
 Dl. Badea: 
 Nu suntem atât de bogaţi încât să ne permitem lucruri ieftine. Să facem un lucru de 
calitate pentru a intra în rândul oraşelor capitale europene. 
  
                                                                                            
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.10.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ     Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
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