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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 18.12.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, lipsesc dl. dl. Beţiu, dl. Cilibiu, dl. Daşoveanu şi dl. Toader.  
Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, 
şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Dau cuvântul d-lui Albăstroiu pentru a prelua conducerea şedinţei, voi prezenta 
controlul de legaliutate după, pentru a începe şi programul dedicat sărbătorilor. 
 Dl. Preşedinte: 
 Bună ziua. Tinând cont că este ultima şedinţă ordinară din acest an, avem plăcerea 
să ascultăm colindătorii. Cred că sunteţi în asentimentul dumnealor şi al meu să ascultăm 
pe cei care au venit să  ne colinde la sfârşit de an. 
 Mulţumim colindătorilor de astăzi care ne-au prezentat aceste frumoase colinde şi 
o să reluăm şedinţa, dar înainte de a intra în ordinea de zi... 
 Dl. Marinescu: 
 Înainte de a  începe şedinţa, v-aş ruga să nu uităm că se împlinesc 25 de ani de la 
Revoluţia Română şi cred că trebuie să ţinem cont că în acele zile şi-au dat viaţa nişte 
tineri pentru ca noi să ne putem ţine şedinţele consiliului local, pentru ca noi să trăim 
într-o democraţie. Craiova este oraş martir şi cred că este nevoie să ţinem un moment de 
reculegere. 
 Dl. Preşedinte: 
 Tocmai asta am vrut să spun, pentru că avem o adresă din partea Asociaţiei de 
Revoluţionari din Oltenia, prin care cereau mai multe puncte. 
 D-na Secretar: 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la 
hotărârile adoptate în şedinţa extraordinară din 13.11.2014 şi şedinţa ordinară din 
27.11.2014 când au fost adoptate 40 hotărâri, 9 dintre ele au deja controlukl de legalitate, 
31 sunt încă fără control.  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 Albăstroiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.   Preşedinte: 
     Dacă tot am ţinut un moment de reculegere pentru eroii martiri care şi-au pierdut viaţa 
în 22 decembrie 1989, cred că sunt în asentimentul dvs. să transmitem condoleanţe 
familiilor victimelor ce au pierit în accidentul aviatic de la Constanţa de pe lacul 
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Siutghiol şi, totodată, să ţinem un moment de reculegere şi pentru cele patru victime care 
au pierit în acest accident. Vă mulţumesc. 
 Prin dispoziţia nr. 11055/12.12.2014, 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 18.12.2014, 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 anul 2014 (noiembrie 2014).  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe pe anul 
2014 (noiembrie 2014).  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2014 (noiembrie 2014).  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 ( 
noiembrie 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 bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

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

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

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

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2015. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi 
private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2015. 

18. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu 
aparţinând S.C. Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui 
infochioşc pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale. 

19. 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 ianuarie 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.  

21. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  al 
Municipiului Craiova nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii 
vătămătoare de muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. şi dl. Popescu Cristian Ştefan. 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. SALUBRITATE 
Craiova S.R.L. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 cu privire la componenţa consiliului de administraţie al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”.  

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce 
se acordă personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.  

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Revoluţiei, nr.10, bl.22, sc.6, 
ap.12. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110121/2009 şi 
nr.238968/2004. 

28. Proiect de hotărâre 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. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Sală multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei 
Basarab” Craiova. 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare şi 
schimbare învelitoare corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie 
constructivă din acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă” la 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitarea 
reţelei de alimentare cu apă potabilă din incinta Colegiului „Ştefan Odobleja” 
Craiova”. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.720/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova, bloc S47, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 9”.  

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.244/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.5”.  

37. 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”. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.597/2014 referitoare la reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ROMARTA S.A. Bucureşti. 

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10684/2010  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Ioana 
Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ioana Luiza 
Adriana. 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37434/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu 
Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia. 

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38983/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Enculescu Magdalena Georgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL 
ENCULESCU M S.R.L. 
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44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

45. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în 
str.Amaradia, nr.70B, bloc F5a.  

46. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9.  

47. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către RC Craiova 
a.s.Vyskov, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Calea Severinului, lângă S.C. COLAS DRUMURI. 

48. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării.  

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 constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile, 
proprietate privată a municipiului Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.205/2014 referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca 
obiect terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Caracal, nr.132.  

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.  

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune 
operatorului regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din 
fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2015. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 347/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 

57. Întrebări şi interpelări. 
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      Peste ordinea de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public.                                                                                                   
        
 
 Punctele 7 şi 8 au fost retrase de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în 
bloc, fără cele două puncte şi cu punctul peste ordinea de zi inclus. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe anul 2014 (noiembrie 2014).  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe pe anul 
2014 (noiembrie 2014).  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2014 (noiembrie 2014).  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 ( 
noiembrie 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 Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

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

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

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

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

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2015. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi 
private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu 
aparţinând S.C. Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui 
infochioşc pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale. 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2015. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.  

19. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  al 
Municipiului Craiova nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii 
vătămătoare de muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. şi dl. Popescu Cristian Ştefan. 

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. SALUBRITATE 
Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 cu privire la componenţa consiliului de administraţie al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”.  

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce 
se acordă personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.  

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Revoluţiei, nr.10, bl.22, sc.6, 
ap.12. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110121/2009 şi 
nr.238968/2004. 

26. Proiect de hotărâre 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. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Sală multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei 
Basarab” Craiova. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare şi 
schimbare învelitoare corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie 
constructivă din acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă” la 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitarea 
reţelei de alimentare cu apă potabilă din incinta Colegiului „Ştefan Odobleja” 
Craiova”. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.720/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova, bloc S47, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 9”.  

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.244/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.5”.  

35. 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”. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.597/2014 referitoare la reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ROMARTA S.A. Bucureşti. 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10684/2010  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Ioana 
Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ioana Luiza 
Adriana. 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37434/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu 
Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia. 

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38983/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Enculescu Magdalena Georgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL 
ENCULESCU M S.R.L. 
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42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în 
str.Amaradia, nr.70B, bloc F5a.  

44. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9.  

45. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către RC Craiova 
a.s.Vyskov, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Calea Severinului, lângă S.C. COLAS DRUMURI. 

46. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării.  

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

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

49. Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile, 
proprietate privată a municipiului Craiova. 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.205/2014 referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca 
obiect terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Caracal, nr.132.  

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.  

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune 
operatorului regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din 
fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2015. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi 
transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 347/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 

55. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat 
public.                                                                                                    

56. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2014 (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 execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova 

primele 11 luni ale anului 2014, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
pe anul 2014 (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 execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 noiembrie 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 pe anul 2014 (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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

noiembrie 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. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 ( 
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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 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. 

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

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

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

pe anul 2014, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 719.129,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 736.133,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 7 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: 
- total venituri  - 59.143,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

57.170,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 59.143,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 57.170,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

7. 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: 
total venituri – 11.224,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
total cheltuieli – 11.224,00 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. 
 
 

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

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

a)  total venituri – 882.606,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 900.451,00 mii lei, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.17/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

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

Craiova S.R.L., pentru anul 2014, 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.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. 
 
 

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

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

Transport Craiova, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2014. 

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

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

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

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

Craiova S.R.L., pentru anul 2014, 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.70/2014. 

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

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

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

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

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2014. 

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

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

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

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

„Oltenia” S.A, pe anul 2014, 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.72/2014. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2015. 

 D-na Secretar: 
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 Cu modificările care au fost aduse şi prezentate în comisii, la art. 21, introducerea 
alin. 2 pentru taxa de ocupare a locului public pentru publicitate şi eliminarea unei taxe 
de la art. 27, rămâne decât impozit.  
 Dl. Cherciu: 
 Îmi pare rău că sunt obligat să mă repet în fiecare an la acest punct legat de 
stabilirea taxelor şi impozitelor, dar până când punctul nostru de vedere nu va fi preluat 
de executiv şi de majoritate, o voi face în continuare. La ce anume mă refer. Sunt foarte 
dese afirmaţiile în care executivul, consiliul local declară că unul din obiectivele  
prioritare, este sprijinirea mediului economic. Se vorbeşte mult, se spun multe şi se face 
foarte puţin ca să nu spun că în anul 2011 când s-au aprobat taxele şi impozitele pentru 
anul următor, personal am făcut un amendament de reducere a nivelului de impozitare a 
clădirilor şi terenurilor pentru agenţii economici şi a fost prima şi singura dată când 
consiliul local a aprobat o astfel de reducere. Am spus la momentul respectiv că este însă 
normal  ca în anii următori acesată tendinţă de reducere a acestui impozit să scadă 
progresiv şi aici avem exemplele multor alte mari municipii din ţară care nu cred că este 
o coincidenţă că sunt mai dezvoltate economic decât Craiova şi au acest nivel mult mult 
mai redus. În momentul de faţă, într-adevăr, s-a păstrat anul precedent, anul actual 
nivelul pe care noi îl stabilisem în 2012, repet, la propunerea şi cu votul majorităţii din 
acel moment, însă în ciuda solicitărilor mele în fiecare an reducem cu încă 5% acest 
nivel, adică în locul acelei majorări de + 15% să fie +10% a fost ignorată. Din acest 
motiv îmi reînnoiesc amendamentul ca acel nivel de plus 15% să fie plus 10% şi solicit 
ca amendamentul să fie supus votului dvs. Dacă amendamentul va cădea, voi vota 
împotrivă. 
 D-na Primar: 
 În general susţinem totdeauna mediul de afaceri. Vreau să vă spun că după 
facilităţile pe care le face, Craiova se situează pe primul loc în sensul că există deja al 
doilea parc industrial creat. În aceste parcuri industriale nu există taxe şi impozite locale 
pentru investitori. Terenul, la fel, este la un preţ foarte foarte mic faţă de preţul pieţei, 
aproape nesemnificativ. Desigur, asta înseamnă că cel care accesează aceste facilităţi, 
trebuie să creeze şi nişte locuri de muncă. Ultimul mare investitor care s-a aşezat în 
parcul industrial şi care a şi umplut primul parc industrial este turcul de la Eti. S-a 
deschis această oportunitate foarte mare pentru a crea locuri de muncă. De altfel, nu vă 
ascund faptul că suntem în negocieri pentru preluarea unui alt teren pentru a dezvolta şi 
un parc industrial al municipalităţii. Orice investitor, inclusiv din Craiova, va putea să 
beneficieze de aceste facilităţi, condiţia desigur, este crearea de noi locuri de muncă. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot amendamentul d-lui Cherciu. Cine este pentru? Votat cu 3 voturi 
pentru (Cherciu, Vasile, Pană). Amendamentul a fost respins. 
 Supun la vot propunerea executivului. Cine este pentru? 
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   CAP. I  -   IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 
Art.1 (1) Impozitul pe clădiri  în cazul  persoanelor fizice se calculează prin aplicarea 
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, ţinându-se cont şi de 
celelalte elemente prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 
desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice sunt cele prevăzute în Anexa nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 
  (2) Impozitul se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2015 şi 30 
septembrie 2015, inclusiv. 
(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili persoane fizice, de până la 50 
lei inclusiv, se plăteşte integral, până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate în Municipiul Craiova, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
(4) Persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia Impozite şi Taxe, la 
fiecare modificare a acestei situaţii. 
(5) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe 
clădiri se majorează  astfel: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de 
domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 
300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(6)Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, 
demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune 
o declaraţie fiscală la Direcţia Impozite si Taxe, în termen de 30 de zile. 
 (7) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele prevăzute 
la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 (8) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2015, se acordă o bonificaţie de 
10%. 
 
Art.2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au clădiri în 
proprietate se stabileşte prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a 
clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora,  iar impozitul/taxa pe clădiri astfel 
calculat(ă) se majorează cu un procent de 15%. 
 (2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
clădiri se aplică următoarele cote: 
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani   anteriori anului fiscal 
de referinţă; 
b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani   anteriori anului fiscal 
de referinţă; 
 (3) Cota prevăzută la alin.(2) se aplică asupra valorii de inventar a clădirilor, 
înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice, până la sârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare,  conform prevederilor legale în vigoare.  
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(4) Impozitul/taxa calculat(a) în condiţiile alin.(2) se  majorează cu nivelul de 15%.  
(5) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat(ă) pentru întregul an 
de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2015, se acordă o 
bonificaţie de 10%. 
(6) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele prevăzute la 
art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(7) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 
persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. Dacă o 
persoana juridică – concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de 
folosinţă – încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă 
pentru aceeaşi clădire, cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final. 
(8) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul 
unui an calendaristic,  se stabilieste în procent de  5% din valoarea de inventar a clădirii. 
Impozitul calculat va fi majorat cu 20%. Sunt exceptate de la aplicarea acestei cote 
structurile cu destinaţie turistică care au autorizaţie de construire în perioada de 
valabilitate şi au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii 
autorizaţiei de construire. 
 
Art.3. (1)  Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa în metri pătraţi 
de teren, rangul I al Municipiului Craiova, zona şi/sau categoria de folosinţă  a terenului, 
nivelul în lei/ha. 
(2) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2015 şi 
30 septembrie 2015, inclusiv. 
(3) Impozitul/taxa anual(ă) pe teren, datorat(ă) de către contribuabili, persoane fizice sau 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral, până la primul termen de plată. În 
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate în 
Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 
impozitului pe teren. Dacă o persoana juridica – concesionar, locatar, titular al dreptului 
de administrare ori de folosinţă – încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă pentru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi 
datorată de utilizatorul final. 
(5) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, înregistrat 
la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, este stabilit în  Anexa nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(6) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, înregistat 
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, este stabilit în  Anexa 
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nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Suma stabilită se înmulțește cu 5  
care reprezintă coeficientul de corecție corespunzător Municipiului Craiova. 
(7) Zonarea teritoriului Municipiului Craiova în vederea determinării impozitului/taxei 
pe terenul din intravilanul localităţii, este prevăzută în Anexa nr.5, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(8) Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova sunt 
prevăzute în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Suma stabilită 
se înmulțește cu 2,5 care reprezintă coeficientul de corecție corespunzător Municipiului 
Craiova. 
 (9)Terenurile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 257 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 
(10) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe terenuri, datorat(e) pentru întregul 
an de către contribuabilii,  persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului 
2015, se acorda o bonificaţie de 10%. 
 
Art.4. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, în cazul 
oricăruia din următoarele autovehicule, ce aparţin contribuabililor persoane fizice şi 
juridice, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulţirea 
fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul 
următor: 
 
 
 (2) 
Sume
le 
prevă
zute 
în 
tabel
ul de 
la 
alin.(
1)  
sunt 
stabil
ite la 
nivel
ul 
prevă
zut 
prin 
Hotăr
ârea 
Guve

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm3 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 
9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 
cm3 inclusiv 

20 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 
cm3 inclusiv 

79 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 
cm3 inclusiv 

158 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 
6. Autobuze, autocare, microbuze 26 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 
33 

8. Tractoare înmatriculate 20 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 165 lei/an» 
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rnului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, începând cu anul 
2013, la care s-a adaugat  o cotă adiţională de 10%, conform art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 (3) Impozitul anual pe mijlocele de transport, datorat de către contribuabili, persoane 
fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral, până la primul termen de 
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 
transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat. 
 (4) Pentru ataşe, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste la nivelul a 50% din 
taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.  
 (5) Impozitul pe mijloace de transport pentru remorci, semiremorci si rulote*) este egal 
cu suma corespunzătoare din următorul tabel: 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 
- lei - 

a) Până la o tonă, inclusiv 9 
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) Peste 5 tone 64 

*)  Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule. 
 (6) Impozitul pe mijloace de transport pe apă este egal cu suma corespunzătoare din 
următorul tabel: 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement 1119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 
d) peste 4000 CP 2237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 
3000 de tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 
(7) Se aprobă impozitul  pe mijloace de transport pentru autovehiculele de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform  Anexei nr.6 la 
prezenta hotărâre. 
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(8) Se aprobă impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau 
trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone, conform Anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 
(9) Impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual, în două rate egale până la 31 
martie 2015 şi 30 septembrie 2015, inclusiv. 
(10) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru 
întregul an de către persoanele fizice şi juridice, pana la data de 31 martie a anului 2015, 
se acorda o bonificaţie de 10%. 
 
 
Art.5. Se aprobă taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, astfel: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 
urbanism 

- lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 
b) între 151 şi 250 m, inclusiv 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 14 

f) peste 1000 m2 
14+0,01 lei/m2, pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1000 m2 

Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de 
gaze şi petrol precum şi altor exploatări, se stabileşte la 8 lei/mp afectat. 
 
Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire, se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 
Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri, se stabileşte la  2%  din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 
 
Art.9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, spaţii      
de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea      
corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor, se stabileşte la 8 lei/mp. 
 
Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, se stabileşte la 0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 
Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru oricare altă construcţie 
decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 şi 10, se stabileşte la 1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
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Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii, se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru 
determinarea impozitului clădirii. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei, se modifică astfel încât să reflecte porţiunea de construcţie 
care urmează a fi demolată. 
 
Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire, se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 
autorizaţiei iniţiale.  
 
Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele publice 
de apã, canalizare, gaze, energie electricã, telefonie şi televiziune prin cablu, se stabileşte 
la valoarea de 12 lei/instalaţie. 
 
Art.15. Taxa pentru emiterea avizului de principiu pentru realizarea lucrarilor 
tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, 
se stabileşte la valoarea de 12 lei. 
 
Art.16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradală şi adresă, se 
stabileşte la valoarea de 10 lei. 
 
Art.17. (1) Taxa pentru eliberarea acordurilor de functionare pentru desfasurarea 
unei activitati economice, se stabileşte la valoarea de 83 lei/an. 
(2)Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei şi se 
plăteşte anticipat, până la 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor. 
 
Art.18. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte 
asemenea planuri, deţinute de autoritatea locală, se stabileşte  la 33 lei/mp de plan. 
 
Art.19. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza anuala a acestuia se  
stabileşte  la valoarea de 92 lei. 
 
Art.20. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, clasificată în clasa CAEN 5610   – „restaurante” şi 
5630 –„baruri”, se stabileşte astfel: 
a)  pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 50 mp - 900 lei; 
b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 mp şi 150 mp -1.800 lei; 
c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 151 mp si 300 mp - 3.300 lei; 
d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 300 mp  - 4.000 lei. 
(2) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare. 
Autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi economice se vizează anual, până la data 
de 31 decembrie pentru anul următor. 
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Art.21 (1) Se aprobă taxele pentru folosirea mijloacelor de afişaj, reclamã şi  publicitate, 
după cum urmează: 
a)Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pe bază de contract sau altă formă de 
înţelegere, este în procent de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoare 
adăugată. Suma astfel calculată se majorează cu 20%, conform art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverşi clienţi prin afişare pe mijloace de 
transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau panouri cu expunere în spaţiul 
public (străzi, pieţe) au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul local taxa 
calculată conform lit. „a”, indiferent de forma sau denumirea contractului în baza căruia 
realizează venitul. Taxa pentru servicii de reclamă şi servicii se virează lunar în contul 
bugetului local, până pe data de 10 ale lunii următoare celei în care se realizează venitul; 
b) Taxa anuală pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru panouri, afişaje şi 
structurile de afişaj situate în locul în care se derulează o activitate economică, se 
stabileşte la 32 lei/mp/an sau fracţiune de mp; 
c)Taxa anuala pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate realizată prin oricare alt 
panou, afişaj sau structură de afişaj, se stabileşte la 23 lei/mp/an sau fracţiune de mp; 
d)  Taxele aprobate la lit. „b” şi „c” se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie 
2015 şi 30 septembrie 2015, inclusiv. 
  (2)Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului public şi   privat 
al municipiului Craiova, în scop de reclamă şi publicitate realizată prin panouri, afişaj 
sau structură de afişaj, se stabileşte la 12 lei/mp./zi”. 
 (3) Orice contribuabil care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi  publicitate, 
are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Direcţia Impozite şi  Taxe, în termen de 
30 de zile de la data amplasării, sub sancţiunile prevăzute de  art.294 alin.2 din Codul 
fiscal. 
Art.22. (1) Impozitul pe spectacole pentru manifestãrile artistice şi distractive de 
videotecã şi discotecã, se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfãşoarã 
spectacolul, dupã cum urmează: 
a) în cazul videotecilor =  2 lei/mp/zi;  
b) în cazul discotecilor  = 3 lei/mp/zi.  
(2) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie 5 pentru municipiul 
Craiova. 
(3) Cota de impozit pentru orice persoană care organizeaza o manifestare artistica, o 
competiţie sportivă sau alta activitate distractiva în municipiul Craiova, se stabileşte după 
cum urmează: 
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, 
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 
cinematograf, a unui spectacol de circ sau a oricărei competiţii sportive interna sau 
internaţionala, cota de impozit este egala cu 2%; 
b) în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de 
impozit este egala cu 5%. 
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  Art.23. Taxa hotelieră pentru şederea în Municipiul Craiova datoratã de persoanele 
fizice în varsta de peste 18 ani, se stabileşte la 1% aplicată asupra valorii totale a 
cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.            
  Taxa astfel calculată se majoreaza cu 20% conform art.287 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
CAP.II FACILITĂȚI FISCALE 
 
Art.24 (1) Se acordă reducerea impozitului pe clădiri cu 10% pe o perioadă de 7 ani 
pentru  persoanele fizice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor 
finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de 
locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, pe 
baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, prin care se constată 
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul 
de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. 
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale este prevăzută în Anexa nr.10. 
 
(2) Se acordă reducerea impozitului pe clădiri cu 2%, pe o perioadă de 7 ani pentru 
persoanele  juridice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării 
lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai 
imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, prin care se constată realizarea 
măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. Procedura de 
acordare a facilităţilor fiscale este prevăzută în Anexa nr.10. 
 
Art.25(1)Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere rezultate în urma 
recalculării impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, aferente locuinţei de 
domiciliu, ca urmare a reverificării dosarelor fiscale, pentru persoanele cu handicap grav 
sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de 
încadrare în grad de handicap revizuibil/nerevizuibil, care depun ulterior documente prin 
care se atestă prelungirea certificatului de încadrare în grad de handicap iniţial existent la 
dosarul fiscal. 
(2)Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificate depuse de contribuabil la 
care sunt anexate certificatele de încadrare în grad de handicap, pe baza unui referat 
aprobat de conducătorul organului fiscal. 
(3)Majorările de întârziere achitate până la data aprobării referatului de scutire nu se 
restituie. 
(4)Scutirea se acordă cu condiţia achitării obligaţiilor fiscale restante existente în sold la 
data cererii,  cu excepţia sumei ce face obiectul cererii de scutire. 
 
Art.26 (1)Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere aferente taxei pe teren 
calculate în sarcina persoanelor fizice, pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, 
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dobândite în baza Legii nr. 112 din 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 
 (2)Scutirea se acordă la cererea contribuabilului, doar pentru terenul aferent 
locuinţei de domiciliu, pe baza unui referat aprobat de conducătorul organului fiscal. 
 (3)Scutirea se acordă cu condiţia achitării obligaţiilor fiscale restante existente în 
sold la data cererii,  cu excepţia sumei ce face obiectul cererii de scutire. 
 (4)Majorările de întârziere achitate până la data aprobării referatului de scutire nu 
se restituie. 
 
Art.27 (1) Nu se datorează impozit pe clădiri în anul fiscal 2015, pentru clădirile utilizate 
total sau parţial, de către asociaţii, fundaţii  şi culte sau de către acestea în parteneriat cu 
autorităţi sau instituţii publice, exclusiv pentru activităţi social umanitare care constau 
în acordarea gratuită de servicii precum: asigurarea de găzduire; hrană; sprijin material; 
servicii de îngrijire;  asistenţă socială; consiliere în vederea integrării sociale -  
psihologică, profesională, familială; activităţi educaţionale şi suport pentru găsirea unui 
loc de muncă, a unei locuinţe, accesarea de cursuri de formare/recalificare profesională; 
activităţi de recuperare; reabilitare şi reinserţie socială pentru persoanele aflate în situaţii 
de risc social. 
 (2) Scutirea se acordă pentru clădirea sau partea din clădire afectată activităţilor 
prevăzute la alin.(1).  
 (3)Scutirea se acordă cu condiţia achitării obligaţiilor fiscale restante existente în 
sold la data cererii. 
   (4)Procedura de acordare a scutirii este prezentată în Anexa nr.11. 
 
CAP. III ALTE TAXE LOCALE 
 
 
Art.28. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu terase 
sezoniere, parcuri de distracţii şi activităţi de agrement în care se desfăşoară activităţi 
comerciale, diferenţiată pe zone de atractie comercială, se stabileste astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 0,50 
Zona 1 0,40 
Zonele 2 şi 3 0,30 

 
Art.29. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 
construcţii provizorii şi rulote, diferenţiată pe zone de atracţie comercială, se stabileste 
astfel: 
 

a) Pentru activități de producție și prestări de servicii: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 0,25 
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 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 1 0,20 
Zonele 2 şi 3 0,1 

 
b) Pentru activități comerciale: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 0,40 
Zona 1 0,35 
Zonele 2 şi 3 0,30 

 
Art.30. (1) Taxă pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, cu 
tonete stradale, măsuţe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată pe zone de atractie 
comerciala, se stabileste astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 7 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice, pe o perioadă mai mică de 10 zile, 
nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 
 
Art.31. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului public 
si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru comercializarea de carte-presa şi 
prestari de servicii, diferentiata pe zone de atractie comerciala, se stabileşte astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice, pe o perioadă mai mică de 3 zile, 
nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 
 
Art.32. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor, aparţinând domeniului public şi 
privat, în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, precum si amplasarea de 
schele pentru efectuarea unor lucrari de contructii/reparatii cladiri, diferenţiate pe zone 
de atracţie comercială, se stabileşte astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 
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Art.33. Tariful minim pentru scoaterea la licitaţie şi ocuparea spaţiilor comerciale  şi a 
construcţiilor provizorii (căsuţe, chioşcuri, etc) ce aparţin domeniului public/privat al 
municipiului Craiova, în funcţie de zona de atracţie comercială, se stabilesc astfel: 

Zona de atracţie comercială lei/mp/lună 

Zona 0 20 
Zona 1 17 
Zonele 2 şi 3 15 

 
Art.34. Zonele de atracţie comercială avute în vedere la stabilirea taxelor instituite la 
art.28, art.29, art.30, art.31, art.32 şi art.33 sunt prevăzute în Anexa nr.8 la prezenta 
hotărâre. 
Art.35. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică, aşa cum sunt definite în Legea 
nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea nr.494/2004, se stabileşte, în funcţie 
de numărul de zile pentru care deţinătorul declară că îl utilizează în scopul obţinerii de 
venit,  la valoarea de 15 lei/zi/utilaj şi se virează la bugetul local, până la sfârşitul lunii 
următoare celei în care s-a realizat venitul. 
 
Art.36. (1) Taxa pentru folosirea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, prevăzute în autorizaţiile de construire, pentru executarea de căi 
de acces la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de  locuit, situate în blocurile de locuinţe, 
ori  în alte clădiri, se stabileşte la valoarea de 60 lei/mp/an. 
 (2) Prin cale de acces se înţelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere şi alte 
lucrări pentru realizarea de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuit, care nu 
vor fi prevăzute cu închideri laterale. 
(3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia de 
construire. 
(4) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru întreaga 
perioadă prevăzută în acestea. 
(5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizaţia de construire taxa se plăteşte 
integral, până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an. 
(6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de întârziere, 
calculate potrivit prevederilor legale, pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare. 
Art.37. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de urbanism 
şi autorizaţiilor de construire, se stabilesc astfel: 

Denumirea formularului lei/set 

a) formulare documentaţie pentru obţinerea certificatului  de urbanism 9 
b) formulare documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire 12 
c) formulare documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de demolare 12 
d) formulare documentaţie pentru obţinerea avizului Consiliului 
Judeţean 

7 

e) formulare documentaţie pentru obţinerea  fişei tehnice 2 
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Art.38.Taxa pentru fiecare aviz obţinut, în numele solicitantului, de structura de 
specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se stabileşte la 7 lei. 
 
Art.39. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva Primăriei 
Municipiului Craiova, cu excepţia celor referitoare la drepturile salariale, se  stabilesc 
astfel: 

Tip format 
Persoane fizice 
lei 

Persoane juridice 
lei 

Format A4 4 5 
Format A3 5 7 

 
Art.40. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu 
prevederile Legii nr.544/2001,  se  stabileşte la 0,3 lei/coala si/sau filă. 
 
Art.41. Taxa pentru folosinţa terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, cultivat cu legume şi zarzavaturi, se  stabileşte la 2,5 lei /mp/an. 
 
Art.42. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii, având 
destinaţia de garaje, se  stabileşte la 1,5 lei/mp/lună. 
 
Art.43. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având 
destinaţia de copertine, se  stabileşte la 1,2 lei/mp/lună. 
 
Art.44. Taxa pentru folosinţa păşunilor comunale din teritoriul administrativ al 
municipiului Craiova, se  stabileşte  astfel: 

 Categorie animale lei/sezon 
Bovine şi cabaline adulte 30 
Tineret bovin şi cabalin până la 2 ani 25 
Ovine şi caprine 20 

 
Art.45.Taxa de eliberarea autorizaţiei taxi/vizare anuală, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se  stabileşte la 60lei/an. 
Art.46.Taxa pentru folosirea parcărilor aparţinând domeniului public  de către 
autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2007, se  stabileşte la 0,36 
lei/zi/vehicul. 
Art.47.Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, 
referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public judeţean, care utilizează 
capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova,  aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006, se stabileşte la 6 
lei/zi/vehicul. 
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Art.48.(1) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa fiscala a Direcţiei Impozite si 
Taxe a Municipiului Craiova, aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice, se calculează 
în lei pe an, pentru anul 2015 se stabileşte valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odata cu 
achitarea taxei pentru parcarea curenta a autovehiculelor se va emite si vinieta pentru 
atestarea platii taxei de parcare, care consta întrun timbru autocolant, cu elemente de 
identificare ale autoritatii administratiei publice locale si informaţii cu privire la plata 
taxei de catre utilizatorul autovehiculului. 
(2)Taxa se plăteşte anticipat, până la data de 31 martie 2015, după această dată  
calculându-se majorări de întârziere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
(3) Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a autovehiculelor, 
instituţiile publice din municipiul Craiova şi persoanele fizice şi juridice care beneficiază 
de scutire asupra impozitului pe mijloacele de transport, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
(4) În cazul în care un autovehicul este dobândit în cursul unui an, taxa pentru parcarea 
curentă se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care autovehiculul 
pentru care se datorează această taxă a fost dobândit.  
(5) În cazul unui autovehicul care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau 
acesta este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate, taxa pentru 
parcarea curentă se scade, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care 
autovehiculul pentru care se datora această taxă a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa 
fiscală.  
(6) Persoanele care deţin mai multe motorete, scutere, motociclete şi/sau ataşe ale 
acestora, vor plăti o singură taxă de parcare. 
Art.49. (1)Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova, a autovehiculelor aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice, altele decât cele 
prevăzute la art.48, se stabileşte astfel: 
a) 40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice care optează pentru plata 
taxei pentru parcarea curentă pe întregul an, până la data de 31.03.2015; 
b) 1 leu/zi pentru contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice care optează pentru plata 
taxei pentru parcarea curentă, pentru o singură zi; 
c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alţii decât cei prevăzuţi 
la aliniatele anterioare. 
(2) Pentru anul 2015, taxarea va fi efectuată tot prin distribuirea de viniete de la ghiseele 
Directiei Impozite si Taxe şi de la casele de bilete . 
(3)În cazul autovehiculelor inmatriculate în alte localităţi şi/sau în alte state şi aflate în 
posesia persoanelor fizice şi/ sau juridice, care au domiciliul/sediul în municipiul 
Craiova, nivelul taxei pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, se datorează şi se plăteşte în condiţiile prezentului articol. 
Art.50. Competenţele de verificare, cuantumul şi  sancţiunile aplicate  persoanelor fizice 
şi juridice care parchează pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova fără să-şi 
procure vinieta de parcare, au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.201/2011.  
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Art.51.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se 
stabileste la 500 lei. 
Art.52. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane în regim de inchiriere, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se 
stabileste la 500 lei. 
Art.53. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se 
stabileste la 1.000 lei. 
Art.54. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu tractoare cu 
remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.71/2009, se stabileste la 20.000 lei. 
Art.55.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.71/2009, se stabileşte la 500 lei. 
Art.56. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009: tarif initial stabilit conform art.51-
55 din prezenta hotarâre. 
Art.57.Taxa pentru eliberare copie conforma a  autorizatiei de transport, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste  la 500 lei/ 
vehicul. 
Art.58.Taxa pentru modificarea  autorizatiei de transport (date de identificare, denumire, 
sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009 se 
stabileste la  50% din tariful initial, stabilit conform art. 51-55 din prezenta hotărâre. 
Art.59. Taxa pentru prelungirea  autorizatiei de transport, satbilită prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 50% din tariful 
initial stabilit conform art. 51-55 din prezenta hotărâre. 
Art.60. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de persoane 
sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
122/2008, se stabileste la 50 lei.  
Art.61. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al  autorizatiei de transport/autorizatiei de 
taxi, se stabileste la 4 lei. 
Art.62. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei. 
Art.63. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a 
autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionata de schimbarea denumirii 
transportatorului, de înlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste  la 25 lei. 
Art.64.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, satbilită prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 10 lei. 
Art.65.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.273/2009, se stabileste la 30 lei. 
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Art.66.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate speciale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 70 lei . 
Art.67.Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public local 
de persoane ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, tarif 
initial, aprobat conform art.64 din prezenta hotarare. 
Art.68.Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, 
denumire,sediu), se stabileşte la 50% din tariful initial, aprobat conform art.65 din 
prezenta hotarare. 
Art.69.Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de transport, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileşte la 
50% din tariful initial, aprobat conform art.66 din prezenta hotarare. 
Art. 70. (1) Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul art. 
283 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace 
de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării/înregistrării, astfel: 
1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autoscreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleţi pentru sapat sanţuri, excavator cu rotor pentru sapat sanţuri sau 
excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat; 
8. freză rutieră; 
9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
11. macara cu greifer; 
12. macara mobilă pe pneuri; 
13. macara turn autopropulsată; 
14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele: 
a. lucrări de terasamente; 
b. construcţia si întreţinerea drumurilor; 
c. decopertarea îmbracaminţii asfaltice la drumuri; 
d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. înlaturarea zăpezii; 
15. şasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 
18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
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19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 
22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri; 
23. motostivuitor (autostivuitor); 
24. şi altele asemenea. 
25. autostivuitor; 
26. combină agricolă pentru recoltat cereale şi/sau furaje; 
27. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc. 
(2) Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data 
de 31 decembrie 2013, taxa datorata pentru întregul an fiscal 2015, se stabileşte in 
cuantum de 34 lei/an pentru fiecare vehicul lent şi se achită anticipat, pâna cel târziu la 
data de 31 martie 2015, după această dată, datorându-se majorări de întârziere în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(3) Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2015, taxa se datorează 
începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, 
proporţional cu perioada ramasă până la sfârşitul anului fiscal, respectiv se declară şi se 
achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 
(4) În vederea declarării, se va completa de catre fiecare contribuabil ”Declaraţia de 
impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente in cazul contribuabililor 
persoane fizice şi persoane juridice”, datorată in temeiul Legii nr. 571/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prezenta hotărâre. 
(5) Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la scadere începând cu 
data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc înstrainarea, proporţional cu 
perioada rămasă pâna la sfârsitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus 
făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată la cerere sau 
din oficiu sau al restituirii către contribuabil, la cerere. 
(6) Se exceptează de la plata acestei taxe, contribuabilii care, prin lege, nu datorează 
impozit asupra mijloacelor de transport. 
Art.71. Taxa pentru obţinerea autorizaţiei spargere stradă, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2013, va reprezenta 1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.  
Art.72.Taxa pentru prelungirea autorizaţiei spargere stradă, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2013, este de 100 lei pentru persoane 
fizice şi 5000 lei pentru persoane juridice. 
Art.73.Taxa de eliberare a certificatului de agreere, stabilită prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.18/2013, se stabileşte la 2500 lei. 
Art.74.Taxa oficiere căsătorie în sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Craiova se 
stabileşte la 50 lei. 
Art.75.Taxa oficiere căsătorie în sediul Primăriei Muncipiului Craiova, se stabileşte la 
1500 lei. 
Art.76. Taxa pentru executarea de fotografii în incinta Casei Căsătoriilor, se stabileşte la 
35 lei. 
Art.77. Taxa înregistrare video în incinta Casei Căsătoriilor, se stabileşte la 35 lei. 
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Art.78. Contravalorea fotografiilor executate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Craiova, se stabiţeşte 3,5 lei/bucată. 
Art.79. Taxa de divorţ pe cale administrativă, se stabileşte la 500 lei. 
Art.80. Taxa pentru nesterilizarea câinelui se stabileşte la 500 lei/an/câine. 
Art.81.Taxa pentru câinii nesterilizaţi, de rasă, cu certificat de origine eliberat de către 
Cărţile de origine (pedigree) şi înregistraţi la asociaţiile chinologice teritoriale sau câinii 
de rasă care prezintă un document de apartenenţă la o rasă canină, se stabileşte la 50 
lei/an/câine. 
Art.82. Taxa pentru deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui 
număr mai mare de 2 câini, cu vârsta de peste 6 luni, se stabileşte la 500 lei/an/câine.  
 
CAP. V.  TAXE SPECIALE 
 
Art. 83. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru autovehiculele cu 
greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrele „A” şi „B” ale municipiului Craiova, se 
stabileste la urmatoarele niveluri: 

Perimetrul  Specificaţie lei/zi/vehicul 

Perimetrul „A”: 
Bd. Dacia – Bd. Decebal – Str. 
Caracal –Str. Corneliu Coposu 
– Bd. 1 Mai – Bd. Stirbei Voda 
– Str.  Brestei – Str. Pelendava, 
din care se excepteaza 
perimetrul interior B 

Pentru transportarea unor 
marfuri perisabile (carne, peste, 
produse lactate, vin, etc.) si 
materiale de constructii 

12 

 Pentru transportarea altor tipuri 
de mărfuri 

24 

Perimetrul „B”: 
Calea Bucuresti – Bd. Carol I – 
str. Aries –str. M.Kogalniceanu 
– str. Sf. Dumitru – str. Felix 
Aderca – str. Madona Dudu – 
str. Ion Maiorescu – str. Mihai 
Miteazu – str. Unirii 

Pentru transportarea unor 
marfuri perisabile (carne, peste, 
produse lactate, vin, etc.) si 
materiale de constructii 

15 

Pentru transportarea altor tipuri 
de mărfuri 

30 

 (2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule: 
-  autovehicule aparţinând instituţiilor publice din municipiul Craiova; 
- autovehicule destinate intervenţiilor de orice fel la agenţii economici şi instituţiile 
publice; 
- autovehicule aparţinând unităţilor militare, salvării, unităţilor de pompieri, unităţilor de 
jandarmi, penitenciarelor; 
- autovehiculele folosite în scopul salubrizării; 
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- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populaţiei cu butelii de aragaz; 
- autovehiculele destinate transportului angajaţilor la locul de muncă şi de la locul de 
muncă; 
- autovehiculele ce efectuează colectarea deşeurilor (de hârtie, de provenienţă animală 
etc.) şi transporturi funerare. 
Art.84. Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu pentru toate tipurile de 
vehicule aşa cum sunt menţionate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.217/2005, se  stabileşte la 4,8 lei/mp/zi/vehicul. 
Art.85. Taxa pentru atestarea în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012, se 
stabileşte la 100 lei în cazul persoanelor fizice şi 300 lei în cazul persoanelor juridice. 
Taxele speciale pentru activitatea de administrare a imobilelor se utilizează integral 
pentru buna desfăşurare a activităţii de atestare a persoanelor fizice, precum şi de 
autorizare a persoanelor juridice,  conform  art.60 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.303/2012. 
 
CAP. VI. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 
Art. 86.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la bugetul 
local, aşa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal, iar pentru anul 2015, nivelul 
acestor taxe se regaseste în Anexa nr.9 la prezenta hotarare.  
 
CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 87. Se aprobă anularea obligaţiilor fiscale restante mai mici de 40 lei, existente 
în sold la 31.12.2014. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate 
de debitori. 
Art. 88. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015, 
dată la care îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local Craiova nr.671/2013 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014. 
Art.89 Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Elaborare si 
Implementare Proiecte, Compania de Apa Oltenia SA, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., 
Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., S.C. PIEŢE 
ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., Poliţia Locală Craiova şi Administraţia Finanţelor 
Publice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Pană) şi 1 abţinere  (Badea).  
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor 
publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal 
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 taxele pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele 

municipiului Craiova şi din Târgul Municipal 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, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu 
aparţinând S.C. Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui 
infochioşc pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele 
locale. 

 D-na Secretar: 
 Cu completarea art. 1 pe o durată de un an. Este refăcut şi raportul. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu, aparţinând Immochan 

Imobiliare S.R.L., CIF RO12402419, înregistrat la Registrul Comerţului cu 
nr.J/40/10054/1999, situat în galeria comercială a Centrului Comercial Auchan 
Craioviţa, necesar amplasării dispozitivului cu următoarele caracteristici: 
înălţime-160 cm, lăţime-40 cm, lungime-59 cm, baza de susţinere-0,236 mp., 
sursa de alimentare-450W, în vederea informării cetăţenilor cu privire la 
impozitele şi taxele locale, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii închirerii spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a închirierii spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Immochan Imobiliare 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

17. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
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accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
ianuarie 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 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 ianuarie 2015, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
             - pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare 

în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
          -   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru 

Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 

         - să fie apte fizic pentru deplasare. 
     - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 

mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 

    - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 

     - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii decembrie 2014, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi Regia Autonomă de Transport 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, pentru anul 2014,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.227/2014, conform anexei  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.599/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane 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 încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  al 
Municipiului Craiova nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru 
condiţii vătămătoare de muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din aparatul de specialitate al Primarului 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 încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii vătămătoare de 
muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane 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 încetarea contractului de administrare încheiat 
între S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. şi dl. Popescu Cristian Ştefan. 

 Dl. Cherciu: 
 Nu ştiu dacă sunt în asentimentul tuturor colegilor de consiliu, însă personal mă 
declar satisfăcut de prestaţia d-lui Popescu şi o spun în ciuda faptului că aş putea fi 
bănuit de faptul că sunt în opoziţie şi automat resping orice propunere a actualei puteri. 
Dl. Popescu, zic eu, a dovedit că este un profesionist, a dovedit că cunoaşte foarte bine ce 
trebuie făcut în  privinţa salubrităţii şi îmi pare rău că a făcut această opţiune, îmi pare 
rău, poate pentru dânsul va fi bine, dar îmi pare rău pentru locuitorii Craiovei. Îi urez 
mult succes în continuare. 
 D-na Primar: 
 Şi eu aş vrea să-i mulţumesc foarte mult domnului Popescu, de altfel, decizia 
dânsului a fost destul de surprinzătoare pentru mine, dar am înţeles problemele  familiale  
pe care le are în Vâlcea, dar am făcut o echipă foarte bună, nu am nimic să-i reproşez vis 
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a vis de activitatea pe care a avut-o la salubritate, se vede, oraşul este foarte curat, au 
dispărut şi foarte mulţi dintre câinii maidanezi de pe străzi şi asta şi datorită faptului că 
am construit acel adăpost canin pentru care vreau să vă mulţumesc şi dvs., tuturor 
consilierilor. Îmi aduc aminte discuţiile de început atunci când mi-am asumat această 
numire, că vine din mediul privat, că vrem să privatizăm Salubritatea împreună cu 
domnia sa şi că acesta este rostul dumnealui în această funcţie. Iată că nu s-a privatizat 
nicio Salubritate şi  lucrurile au decurs în condiţii foarte bune. Vreau să-i mulţumesc şi 
să-l asigur de toată stima şi respectul meu. 
 Dl. Preşedinte: 
 Subscriu şi eu cuvintelor frumoase şi aprecierilor făcute de dl. Cherciu şi de d-na 
Primar pentru dl. Cristian Popescu.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă încetarea, prin renunţare, a contractului de administrare încheiat între 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dl. Popescu Cristian-Ştefan, începând cu data 
de 01.01.2015. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 
voteze încetarea contractului de administrare al dlui. Popescu Cristian-Ştefan, în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.246/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl.Mischianu Ovidiu, 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dl.Popescu Cristian-Ştefan vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. 
SALUBRITATE Craiova S.R.L. 

 Dl. Cherciu: 
 Având în vedere chiar punctul precedent, mi-am dat seama că va fi o provocare 
pentru d-na primar să găsească o persoană cel puţin la fel de bine pregătită ca dl. Popescu 
şi de asta nu vă ascund că am citit cu mare interes momentul când a devenit public 
proiectul de hotărâre să văd pe cine a decis dânsa să numească în această funcţie de înaltă 
responsabilitate. Am citit proiectul de hotărâre, este foarte sec, doar spune cine este 
numit, însă am fost convins că în raport voi găsi motivaţia pentru ce ni se propune 
această persoană. Raportul, din nefericire,  este foarte arid. În afară de faptul că înşiră 
nişte norme şi nişte legi, dl. Alexandru Dumitrescu spune foarte clar: „propunem 
elaborarea proiectului privind desemnarea d-nei Peţa Eliza Mădălina, în funcţia de 
administrator, începând cu data de, al cărei curriculum vitae îl ataşăm la prezentul 
raport.” I-aş pune prima întrebare d-lui Alexandru Dumitrescu, ce anume l-a făcut, ce 
anume l-a determinat? De ce d-na Peţa şi nu altcineva?  Este adevărat că îşi susţine 
propunerea cu acest CV.   Am mers la CV şi am văzut că d-na pe care intenţionăm să o 
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numim în această înaltă funcţie, a îndeplinit până acum doar două funcţii şi anume, 
consilier şi consultant. Conform DEX consilier al d-nei primar înseamnă un sfătuitor, 
sfetnic, specialist care rezolvă probleme deosebite într-un anumit domeniu. Chiar sunt 
curios, poate ne va spune la un moment dat d-na primar, în ce domenii a fost specialistă 
d-na consilier şi o consiliază ca atare. A mai îndeplinit şi funcţia de consultant la un 
cabinet parlamentar. Consultantul, la fel, conform DEX, înseamnă specialist care oferă 
opinii, concluzii în chestiuni care privesc   specialitatea sa. Acestea fiind zise, CV-ul d-
nei care ne este propusă mie mi se pare insuficient pentru a argumenta numirea în această 
poziţie. Mi se pare mai degrabă, că facem un experiment, este adevărat, un experiment pe 
banii noştri. Aici chiar i-aş pune întrebarea, nu ştiu dacă d-na primar a avut ocazia 
vreodată să conducă o firmă privată, dacă şi-ar asuma riscul, pe banii dânsei, să 
numească un director fără niciun fel de experienţă şi expertiză. Întrebarea evidentă, de 
acum ştim cu toţâii acea scenă memorabilă din B.D. La munte, ce o recomandă? Am 
văzut pe You tube, chiar îi recomand d-nei primar, pentru că ştiu că este şi dânsa fană 
facebook, să vadă acel clip în care Dem Rădulescu pune întrebarea: Ce vă recomandă?, 
iar partenera de discuţii îi răspunde: familia. Deci, îmi cer scuze că aduc aceste scene în 
discuţie, dar, atenţie, noi nominalizăm o persoană care va avea în grijă 37 milioane de lei, 
sau în euro, 8 milioane. Dacă facem experimente pe care însuşi dl. prim-ministru Ponta, 
le-a făcut la finanţe, şi ştim cu toţii cu ce rezultate, adică până la urmă, a trebuit să-şi 
recunoască oarecum greşeala nominalizând pe altcineva. Eu mă întreb, dacă noi facem 
acelaşi lucru la Craiova, evidnet la o altă scară, nu riscăm să păţim cu  Salubritatea ceea 
ce chiar în ordinea de zi de astăzi se întâmplă la RAT Craiova, unde văd, şi voi discuta la 
momentul potrivit, că am ajuns să amanetăm  bunuri ale municipiului pentru a plăti 
iresponsabilitatea unui şir întreg de manageri. Acestea fiind zise, mai fac o precizare. Nu 
aş vrea ca în răspunsul pe care d-na primar mi-l dă, să invoce alte cazuri, ce am făcut noi 
când eram la putere, ce a făcut Traian Băsescu, ş.a.m.d., pentru că este irelevant, mai ales 
că, întâmplător, chiar la o nominalizare făcută pe vremuri în aceeaşi funcţie, aţi fost 
împotrivă. Precizez că în lipsa unor argumente pertinente, voi fi obligat să votez 
împotriva acestei persoane. 
 D-na Primar: 
 Desigur, este dreptul dvs., dl. Cherciu. Vis a vis de ceea ce s-a întâmplat la RAT cu 
amanetarea bunurilor, pentru a plăti într-adevăr, iresponsabilitatea unor manageri care vin 
dinaintea mandatului meu şi pe care dvs., cu toţii, i-aţi girat, nu şi noi, pentru că la 
vremea respectivă nu s-au plătit anumite dări către stat şi ANAF a câştigat un proces cu 
RAT-ul, motiv pentru care acum va trebui să găsim  o soluţie pentru salvarea regiei din 
nou, după ce a fost preluată cu 10 milioane de euro datorii şi a fost adusă pe profit printr-
un management foarte bun. Toţi conducătorii de regii pe care mi i-am asumat, au  făcut 
performanţă, în sensul că au preluat regiile pe pierderi mari, aproape de faliment şi toate 
aceste regii, mai puţin termoficarea, sunt acum pe profit. Când preiei o regie cu 50 
milioane de euro datorie, este foarte greu să mai acoperi vreodată această pagubă. Aşa 
cum ştiţi, mi-am asumat de fiecare dată aceste numiri şi nu am greşit până acum cu nici 
una. În ceea ce o priveşte pe d-na Peţa, este numită interimar. După cum ştiţi şi dvs., 
există ordonanţă în vigoare care se referă la faptul că toţi managerii de regii trebuie să fie 
recrutaţi de o firmă anume pentru a fi profesionişti. Acest management s-a aplicat deja la 
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Compania de Apă  şi se aplică şi către celelalte regii craiovene, acest lucru se va întâmpla 
şi la Salubritate. Am lucrat cu d-na Eliza Peţa în calitatea pe care a avut-o de consilier la 
cabinetul meu parlamentar, şi, de asemenea, este şeful consilierilor mei. Dacă m-a sfătuit 
prost, asta rămâne să decidă craiovenii. Dacă m-a sfătuit bine, aşa cum cred, eu cred că 
d-na Eliza Peţa merită această funcţie pe o perioadă de interimat şi să-i acordăm girul, 
aşa cum le-am acordat tuturor celorlalţi directori de regii, care s-a dovedit că au făcut 
performanţă. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art. 1.Se aprobă desemnarea drei. Peţa Eliza Mădălina, administrator la S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., începând cu data de 01.01.2015. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
desemnarea drei. Peţa Eliza Mădălina, administrator la S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., dl.Mischianu Ovidiu şi dra.Peţa Eliza Mădălina vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 cu privire la componenţa consiliului de 
administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş”.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.82/2012 cu privire la componenţa consiliului de administraţie al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, după 
cum urmează: 
- se înlocuieşte dna. Nastasă Monica, în calitate de membru titular, cu dna. Ciucă 
Delia Claudia; 
- se înlocuieşte  dna. Ciucă Delia Claudia, în calitate de membru supleant, cu 
dna.Nuţă Maria. 

Art.2.   Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâr 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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23. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de 

hrană ce se acordă personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova.  

 Dl. Cherciu: 
 De la bun început precizez că sunt pentru acest proiect, cu atât mai mult cu cât cu 
ceva vreme în urmă chiar am făcut o interpelare  prin care am propus acelaşi lucru. La 
momentul respectiv, poate şi fiind în opoziţie, nu s-a considerat oportun să se acorde 
această normă de hrană, şi acum se întâmplă, ceea ce este foarte bine. Am însă, de făcut 
un amendament pentru cei din poliţia locală, creşterea veniturilor în urma acestui proiect  
este semnificativă, deci practic vor primi, hai să zic în medie, undeva la 7 milioane în 
plus în fiecare lună începând cu ianuarie 2015. Este foarte bine, mă bucur funcţionarii să 
fie cât mai bine plătiţi, însă fac un apel atât către conducerea Poliţiei Locale cât şi către 
cei care reprezintă, să zic aşa, partea operativă a poliţiei, şi dânşii trebuie să înţeleagă că 
pentru ceea ce urmează să primească,  au obligaţia să-şi îmbunătăţească radical 
comportamentul, profesionalismul. Sunt poate cazuri pentru toţi în care condiţia fizică 
este problemă pentru anumiţi membri ai Poliţiei Locale şi sunt convins că dacă noi, 
consiliul local, le apreciemprin această alocare a normei de hrană meritele, trebuie să 
întoarcă către craioveni, un comportament într-adevăr de elită şi cu certitudine, dacă vor 
face asta, vor avea respectul tuturor cetăţenilor, lucru care în clipa de faţă, să 
recunoaştem, nu se întâmplă şi  justificat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se stabileşte valoarea financiară zilnică a normei de hrană ce se acordă 

personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, începând cu anul 
2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Revoluţiei, nr.10, 
bl.22, sc.6, ap.12. 

 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, cartier Eroilor, str.Revoluţiei, nr.10, 
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bl.22, sc.6, ap.12, compus din 2 camere în suprafaţă de 23,70 mp. şi dependinţe în 
suprafaţă de 7,26 mp.  

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

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în cartier Eroilor, 
str.Revoluţiei, nr.10, bl.22, sc.6, ap.12, către Popa Constantin.  

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 Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.136/2013 referitoare la constituirea 
fondului de locuinţe sociale unic, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari. 

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. 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110121/2009 şi 
nr.238968/2004. 

 D-na Secretar: 
 Vă anunţăm modificarea în sensul înlocuirii contractului ca număr, dintr-o eroare 
consemnat în raport şi în procesul-verbal.  Acesta este str. Potelu nr. 162 bl. R3, iar 
celălalt titular, Buzatu Daniel, pe care l-am şi corectat conform datelor de identificare. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Gavrilă 

Alexandru, titularul contractului de închiriere nr.110121/07.09.2009, ce are ca 
obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.4 
şi Buzatu Daniel Florin, titular al contractului de închiriere nr.110113/07.09.2009, 
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ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, str.Potelu, 162, bl.R3, sc.1, 
ap.2. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Gavrilă Alexandru şi Buzatu Daniel Florin 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul 
privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” 
Craiova. 

 Dl. Sas: 
 Consider extrem de necesară această investiţie, construirea unui nou spital în 
municipiul Craiova. Sper ca în cel mai scurt timp să se găsească şi o sursă de finanţare 
pentru construirea acestui spital. De asemenea, aş dori ca în cadrul acestui spital să 
funcţioneze şi alte secţii cu paturi care nu sunt prevăzute în studiul de fezabilitate pe care 
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îl votăm. Mă refer la endocrinologie, diabet şi boli de nutriţie, boli interne, chirurgie, 
pediatrie, precum şi alte specialităţi. Acolo sunt cadre medicale foarte bine pregătite însă 
care ar avea nevoie de dotări şi condiţii corespunzătoare pentru funcţionare optimă. De 
asemenea, trebuie în foarte scurt timp de urgenţă găsită o sursă de finanţare pentru 
consolidarea cabinetelor medicale de la Spitalul de copii de pe str. Nicolae Titulescu, 
întrucât în urmă cu câteva zile acolo a căzut tavanul acelei clădiri şi din păcate este 
pericol atât pentru pacienţii care vin acolo cât şi pentru cadrele medicale care îşi 
desfăşoară activitatea. Încă o dată susţin construirea acestui spital. 
 D-na Primar: 
 Noi am încercat să îmbunătăţim condiţiile din toate spitalele craiovene şi cred că 
asta se vede cu ochiul liber, dar este foarte adevărat că la Spitalul Filantropia avem o 
problemă în sensul că unul dintre corpurile de clădire a fost retrocedat către Casa de 
pensii, motiv pentru care noi nu mai putem să facem niciun fel de investiţii  acolo şi va 
trebui să plătim chirie, iar celelalte corpuri care se află în curtea maternităţii sunt într-o 
stare destul de avansată de degradare, în sensul că au nevoie de consolidare, motiv pentru 
care ne-am gândit ca acel schelet care este în curtea Spitalului de boli infecţioase, să fie 
reamenajat pentru a deveni spital moment în care foarte mute dintre corpurile actualului 
spital Filantropia se vor muta acolo. Este vorba de o investiţie mult mai mică pentru că 
structura rezistă şi n-ar trebui făcute decât compartimentările şi, evident, dotările. După 
ce am mutat în acel corp ar trebui să ne mutăm pe acest studiu de fezabilitate şi să 
contruim pe porţiuni, pentru că nu ne permitem, într-adevăr, să construim tot spitalul, dar 
după ce acest spital municipal va fi construit, atunci scheletul care anul viitor va intra în 
construcţie, va fi dat cu destinaţia de SIDA exact cum a fost el proiectat la început către 
Spitalul nr. 3.  Vă mulţumesc oricum pentru că aprobaţi această investiţie care, din 
punctul meu de vedere, este foarte importantă pentru Craiova. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire corp 

Spital Clinic Municipal Filantropia” Craiova - opţiunea 2, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):               85.830,529  mii lei   
     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        62.008,022  mii lei  
  2. Durata de realizare:                                                         42 luni  
  3. Capacităţi (în unităţi fizice):  

        - Suprafaţa construită la sol a construcţiei propuse=2.870 mp.   
        - Suprafeţe propuse pentru demolare=3.022 mp.  
        - Suprafaţa construită desfaşurată a construcţiei propuse=17.790 mp. 
               prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul 
Craiova”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Trecerea în 

subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”, scenariul 1, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA):             291.631,367  mii lei   
     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        172.440,241  mii lei  
  2. Durata de realizare:                                                     132 luni  
  3. Capacităţi (în unităţi fizice): 
               - canalizaţie principală realizată din tuburi HDPE cu diametrul de 40 mm  

amplasată în zonele cu imobile multifamiliale-317,279 km 
               - canalizaţie principală amplasată în zonele cu imobile unifamiliale realizată din 

tuburi HDPE cu diametrul de 40 mm-517,116 km 
               - canalizaţie secundară amplasată în zonele cu imobile multifamiliale realizată 

din tuburi PVC cu diametrul de 32 mm-213,782 km 
               - canalizaţie secundară  amplasată în zonele cu imobile unifamiliale-59,823 km 
              - tubulatură HDPE cu diametrul de 40 mm SDR 13.6-1.668,790 km 
             
              - tubulatură HDPE cu diametrul de 40 mm preinstalată cu 7 tubete 8/10-

1.668,790 km 
              - tubulatură HDPE cu diametrul de 32 mm SDR 13.6-2.298,520 km 
             - tubulatură HDPE cu diametrul de 32 mm preinstalată cu 4 tubete 3,5/5-  

2.298,520 km 
             - tubete cu diametrul de 10 mm-2.791,110  km 
             - camere de tragere de tip T-1150 bucăţi 
             -  camere de tragere de tip  X-8863 bucăţi 
             -  camere de tragere de tip  G-1050 bucăţi 
             - cutii branşament-29.500 bucăţi  
             - POP-uri complet echipate-8 bucăţi 
             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Sală multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la 
Liceul „Matei Basarab” 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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sală 

multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei Basarab” Craiova, 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA):             542.872  mii lei   
     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        458.800  mii lei  
  2. Durata de realizare:                                                     6 luni  
             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Mansardare şi schimbare învelitoare corp C2” la Şcoala Gimnazială 
„Traian” 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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Mansardare şi schimbare învelitoare 
corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           1.353.245,61  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   1.277.932,97 
                                                                
Durata de realizare:                                                      7 luni 
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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Şcoala 
Gimnazială „Traian” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Schimbare soluţie constructivă din acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă 
cu învelitoare din tablă” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie constructivă din 
acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă” la Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova – varianta 1, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           297.602,20  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   262.138,20  lei 
                                                                
Durata de realizare:                                                   2 luni 
Capacităţi: 
1. S învelitoare:840 mp, 
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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 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 aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  
„Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă din incinta Colegiului 
„Ştefan Odobleja” 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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelei de alimentare cu 
apă potabilă din incinta Colegiului „Ştefan Odobleja” Craiova” – varianta 2, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           509.558  lei 
                                                                           
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   337.766  lei 
                                                                        
Durata de realizare:                                                   2 luni 
Capacităţi: 
Reţea de distribuţie: 
1. Lungime=784,00 m 
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2. Diametre=32+110 mm 
Racord stradal: 
3. Lungime=247,00 m 
4. Diametre=75 mm 
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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Colegiul 
„Ştefan Odobleja” Craiova” 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.720/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în Municipiul Craiova, bloc S47, situat pe Str. Ion Augustin, 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 modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.720/2013 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 S47, situat în str. Ion 
Augustin, nr. 9”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 497,830549 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 460,515363 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

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

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.244/2014 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE 
pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.5”.  

 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 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.244/2014, după cum urmează: 

          „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.5”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 8.763.286,39 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

- 3.333.464,18 lei, reprezentând contribuţia la cheltuielile eligibile, in procent de 
40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.666.732,09 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.666.732,09 lei; 

- 429.625,95 lei, reprezentând contribuţia la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA 
aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 200.745,51 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
228.880,44 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. 
 
 

35. 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 modificarea art.1 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.245/2014, după cum urmează: 
           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 

Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.6”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 2,782,202.63 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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           Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa 
cum urmează: 

- 1,002,325.13 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 501,162.565 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  501,162.565 lei; 

- 276,389.80 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 125,455.23 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
150,934.57 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. 
 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.597/2014 referitoare la reorganizarea reţelei şcolare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate din 
municipiul Craiova. 

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

Municipiului Craiova nr.597/2014, prin completare cu o nouă poziţie  referitoare 
la „Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj”, cu sediul în municipiul Craiova, 
str.Ioan Maiorescu, nr.2. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaje. 

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

terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care 
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sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2015; 

            (2) În teremen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului 
prevăzut la alin.1, utilizatorii/proprietarii au obligaţia de a desfiinţa construcţiile 
provizorii, cu destinaţia de garaje pe cheltuiala proprie. 

Art.2. Chiria pentru terenurile identificate la art.1 din prezenta hotărâre se stabileşte 
conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la 
contractele de închiriere identificate la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.794/2013, 40/2014 şi 139/2014.  

Art.5. 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ROMARTA S.A. Bucureşti. 

 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.256/2005, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ROMARTA S.A. Bucureşti, 
pe o perioadă de 5 ani, respectiv de la 01.01.2015, până la 01.01.2020.. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional de     
prelungire a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 şi nr.468/2007. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară 
şi S.C. ROMARTA S.A. Bucureşti 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10684/2010  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Ioana Luiza Adriana. 
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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 prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10684/2010  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Ioana Luiza Adriana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Ioana Luiza Adriana, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Dispensarului Uman Podari, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter, pentru o 
perioadă de 3 ani şi 6 luni, începând cu  data de 02.01.2015. 

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. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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. 

 
 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37434/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu 
Virginia. 

 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. 37434/2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova,  

            b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), pentru o perioadă 
de 1 an, începând cu  data de 31.12.2014. 

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. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dr. Lupu Virginia 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38983/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
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Enculescu Magdalena Georgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL 
ENCULESCU M S.R.L. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38983/2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena 
Georgeta,  medic titular al S.C.CABINET MEDICAL ENCULESCU M S.R.L., 
având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, 
situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5, pentru o perioadă de 1 an, începând cu  
data de 19.01.2015. 

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. 

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

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

 
 

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a duratei contractelor de 

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

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, adoptate în acest sens. 

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

Art.4. 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. 
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43. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în 

str.Amaradia, nr.70B, bloc 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 achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în str.Amaradia, nr.70B, 

bloc F5a, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie, se stabileşte pe baza raportului 

de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al imobilului, prin act autentic 

în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de S.C.CRASER S.A., prin lichidator 
judiciar NICK SPRL Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a imobilului şi să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C.CRASER S.A., prin lichidator 
judiciar NICK SPRL Craiova 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 transmiterea în folosinţă gratuită, către 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu 
situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din RomâniaFiliala Dolj, a unui spaţiu 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 165 mp., 
situat în corpul (C9) Atelier Construcţii din cadrul Colegiului Tehnic “Ion 
Mincu”, din str.Mirceşti, nr.9, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea înfiinţării, în parteneriat cu Crucea Roşie Daneză, a 
unui “Centru Comunitar cu Program de zi pentru copii şi tineri din Comunităţi 
Dezavantajate”, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, pentru schimbarea destinaţiei spaţiului. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România – Filiala Dolj şi Colegiul Tehnic “Ion Mincu” 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. 

 
 

45. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către RC 
Craiova a.s.Vyskov, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Calea Severinului, lângă S.C. COLAS DRUMURI. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către RC 

Craiova a.s.Vyskov, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 140 mp., situat în str.Calea Severinului, lângă S.C.COLAS 
DRUMURI, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru intabularea pe numele Municipiului Craiova a 
terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate 
de către RC Craiova a.s.Vyskov. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi RC Craiova a.s.Vyskov 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 trecerea din domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului 
Craiova şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi valorificării.  

 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 domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
bunurilor identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casării. 
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Art.2. Se mandatează directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova să îndeplinească formalităţile legale de scoatere din 
funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare la  darea în administrare către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor 
bunuri proprietatea publică a municipiului Craiova şi nr.282/2008 referitoare la 
darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului privat 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 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova, 

prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată,   

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 

 Dl. Cherciu: 
  Din nefericire, în calitatea noastră de consilieri locali, luăm cunoştinţă doar de 
sumele mari pe care le alocăm din buget pentru investiţii, pentru achiziţii. Nu se trece 
prin consiliu rezultatul unei licitaţii publice, rar avem ocazia să aflăm valorile la care 
sunt achiziţionate anumite bunuri. Întâmplarea a făcut ca acest punct de pe ordinea de zi 
care avea o denumire extrem de neutră, parcurgând conţinutul proiectului, am constatat 
nişte lucruri care mie cel puţin, mi se par strigătoare la cer. Este vorba de predarea în 
inventar a unor locuri de joacă  care au fost amenajate pe raza municipiului Craiova. 
Valorile la care s-au achiziuţionat aceste locuri de joacă sunt incredibile. Am extras, am 
în faţă dar documentul este public şi îl poate consulta orice cetăţean al Craiovei, câteva 
din aceste locuri de joacă. Aş alege întâmplător pe cel diin zona Buzeşti pentru că circul 
pe acolo şi îl cunosc destul de bine. Valoarea acelui loc de joacă cu o suprafaţă de 300 
mp este 10 miliarde de lei, în euro, 220 mii euro. Gândiţi-vă că o vilă luxoasă cu un nivel 
sau două costă undeva la 100 mii euro. Deci noi am cheltuit pe un loc de joacă în care 
sunt câteva leagăne şi tiribombe şi topogane, suma dee 220 mii lei. În raport se 
precizează că durata de exploatare a acestui loc de joacă este de 8 ani. Eu pot să dau scris 
că peste doi sau trei ani locul de joacă respectiv nu va mai exista. Acum acesta este 
totalul care te şochează. Am luat câteva articole dintre cele care compun acest loc de 
joacă şi ce constatăm? Mă refer încă o dată la lucrurile care sunt uşor verificabile pentru 
că nu mă pot pronunţa dacă un echipament de agrement destinat dezvoltării muşchilor 
costă cât cpostă, dar am zis să iau nişte lucruri pe care le putem foarte uşor verifica. În 
componenţa acestui loc de joacă intră, de exemplu, paviment elastic din cauciuc. Sunt 
nişte bucăţi de jumătate de metru, nişte pătrate de jumătate de metru latura, care, atenţie, 
au costat 915 lei, deci 9 milioane/ mp. Echivalentul înseamnă 210 euro/mp. Gândiţi-vă, 
dacă puneam parchet de stejar şi nu costa atât. Dacă avem curiozitatea să verificăm pe 
internet cât costă un astfel de covor de cauciuc, preţul maxim pe care îl găsim este de 
142 lei/mp. Dau la o parte pavimentul elastic. Cât credeţi că poate costa o bordură de 
beton? Un m de bordură Primăria Craiova l-a plătit cu 95 de lei în condiţiile în care dacă, 
vă recomand să verificaţi la Dedeman, cel mai mare preţ al unei borduri, nu am 
caracteristicile, am ales însă cea mai groasă bordură de la  Dedeman, costă 30 lei, deci 
noi am plătit de trei ori preţul. În primul caz îl plătisem de şapte ori. Există însă borduri 
cu 10 lei sau 15 lei, tot borduri sunt şi acelea, deci practic la un preţ de 9 ori mai mic.  
Pavelele de beton. Cu pavelele este relativ mai uşor de verificat pentru că sunt foarte 
mulţi producători. Noi am cumpărat mp de pavele de beton cu 1.200.000 lei. La Elpreco, 
intraţi pe site-ul Elpreco, este chiar o promoţie acum în care se spune că mp de pavele de 
beton, încă o dată cu certitudine nu sunt pavelele pe care circulă camioane, sunt pavele 
pietonale, este 21 lei, deci de 7 ori mai puţin.   Îmi pare rău că depăşesc timpul însă cred 
că este mai important pentru craioveni această valoare decât să mă încadrez eu în timp. 
Sunt valori importante. Nu ştiu dvs. dacă le-aţi înţeles, eu nu le-am înţeles şi de asta o să 
mai dau câteva exemple. Un panou informativ, deci panoul informativ din ce am văzut 
eu acolo este o ţeavă pe care este prinsă o bucată de tablă şi, într-adevăr este inscripţionat 
un regulament. Scrie şi faptul că  datorită d-nei primar. Am plătit acest panou în care d-



Ramona-sapl 6/- sed. Ord. 18.12.2014                                                         57                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

na primar îşi trece numele cu 19 milioane de lei. Gândiţi-vă, este salariul unui om pe o 
lună, şi noi am plătit o ţeavă şi o bucată de tablă cu 19 milioane de lei. Nu mai am ce 
adăuga decât, şi aici nu vreau să intru în zona speculaţiilor, am informaţia, nu este 
verificată, că firma care a făcut această montare a locurilor de joacă, este o firmă care se 
pare a avut ceva probleme şi la Cluj, unde ştim cu toţii că unul din foştii primari are mari 
probleme acum în a-şi ispăşi pedeapsa. Nu ştiu calea, dar această notificare publică ca 
aparatul de control din subordinea primăriei să verifice aceste licitaţii şi cum a fost 
posibilă achiziţia la astfel de preţuri. Cred că şi alte organe, Curtea de Conturi, vor 
ajunge la un moment dat să facă aceste verificări, care mie mi se pare că sunt exagerate.  
  D-na Primar: 
  Aş vrea să-i dau cuvântul d-nei Nuţă, care este şefa de la achiziţii.  
  D-na directoare Nuţă: 
  Trebuie să facem nişte precizări în ceea ce priveşte acest acord cadru, care se 
numeşte de furnizare pentru aceste echipamente  locuri de joacă. Obiectul acestui acord 
cadru se numeşte achiziţie cu montaj echipamente locuri de joacă, deci în ceea ce citim 
la preţuri intră şi montajul care poate să reprezinte până la 30-40% din preţul 
echipamentului. Asta însemnând dacă dăm un exemplu la echipamentele care au şi 
structură portantă din oţel înseamnă săpătură amenajare cu profile în vederea sudării 
ţevilor din oţel, aducere la nivel, aşezare suprafaţă, cum am zis, arie de siguranţă, adică  
acel paviment elastic, deci vreau să spun că în acest preţ intră şi montajul, transportul 
manopera, deci mai multe valori aşa cum a fost ofertat. S-a ţinut o licitaţie pentru această 
investiţie, o licitaţie on line, ceea ce înseamnă că  nu vezi preţul, adică oferta financiară, 
nici a unuia dintre ofertanţi decât după ce ai stabilit dacă şi tehnic a trecut. Deci unul 
dintre ofertanţi nu a îndeplinit din punct de vedere tehnic cerinţele caietului de sarcini şi 
a fost declarat neconform. Automat a fost atribuit acordul cadru celui care a rămas în 
competiţie. În timpul licitaţiei am avut şi o contestaţie din partea unui alt ofertant din 
afară în ceea ce priveşte experienţa similară, adică se întreba dacă sunt îndeplinite 
contracte numai de furnizare sau şi furnizare cu montaj şi a fost acceptată. Deci s-a mers 
mai departe. CNSC ne-a dat voie să continuăm licitaţia. Asta am vrut să precizez şi eu 
zic că am făcut ce trebuie în ceea ce priveşte licitaţia şi atribuirea acordului cadru. 
  Dl. Cherciu: 
  Sunt total nemulţumit de răspuns şi constat că eu am afirmat una şi mi se răspunde 
altceva. Aici noi nu discutăm de diferenţă de 30%. Când spuneam de o vilă nu mă 
refeream că BCA-ul dintr-o vilă costă atât ci vila completă. Doamna director spune de 
30% că ar fi echivalentul. Încă o dată, eu nu vorbesc de 30%, eu vorbesc de preţuri care 
sunt între 7 şi 10 ori mai mari la preţ de achiziţie, preţ public. Credeţi că o bordură poate 
fi montată cu un preţ de 7 ori mai mare decât cheltuielile materiale? N-are rost să discut, 
eu mai spun încă un singur lucru: în opinia mea o administraţie responsabilă chiar dacă 
ar fi în situaţia de bună credinţă şi licitaţia s-a organizat corect, astfel de valori pe care le-
ar atinge mi se par un motiv suficient de bun pentru anularea licitaţiei respective. Aici 
lucrăm pe bani publici şi nu mi se pare că a invoca doar nişte aspecte procedurale care, 
încă o dată, chiar nu cunoşteam culisele în care a fost această licitaţie organizată, dar 
sincer, la prima vedere ştiind că unul din ofertanţi a fost declarat neconform, deja mi se 
pare că a fost făcut un joc de glezne al celor care au câştigat aceste licitaţii.  
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  D-na Primar: 
  Nu a fost neconformă, a fost dispusă de o instituţie a statului care nu este primăria 
Municipiului Craiova. Nu este niciun fel de problemă, vom analiza din nou situaţia şi 
dacă este, vom renunţa la contractul final. Dar, nu vă supăraţi, trebuie să vină firme care 
să liciteze la  preţuri, cuim spuneţi dvs. De ce nu s-au prezentat altele? Sigur că nu nea- 
dorit locuri de joacă din lemn pe care să le schimbăm într-un an de zile, nu ne-am dorit 
locuri de joacă aşa cum erau până acum în municipiul Craiova, din acele ţevi care 
rugineau şi care deveneau la un moment dat un pericol pentru  copii. 
  Dl. Cherciu: 
  Eu nu intenţionez să aduc acuzaţii cuiva prin ceea ce am spus însă consider că în 
astfel de situaţii chiar elaborarea caietului de sarcini poate fi una care să creeze anumite 
avantaje. 
           D-na Primar: 
  Puteau să se prezinte şi alte firme la licitaţie. Să nu uităm faptul că avem foarte multe 
licitaţii la care nu se prezintă nimeni şi am avut licitaţii în care de trei sau de patru ori a 
trebuit să reluăm procedura pentru că nu s-a prezentat nimeni din cauza preţurilor 
nejustificat de mici pe care le-am pus de fiecare dată  şi în caietele de sarcini. 
   Dl. Cherciu: 
   Eu sunt convins că se poate face un caiet de sarcini care să permită înscrierea cât 
mai multor firme. 
   D-na Primar: 
   Voi face o verificare. Nu fac eu caietele de sarcini, ştiţi foarte bine. 
   D-ra Predescu: 
   Punctul nostru de pe ordinea de zi privea doar includerea în inventarul bunurilor 
mobile a acestor lucrări care au fost deja executate. Este foarte adevărat că s-a făcut o 
discuţie pe fond cu privire la valoarea acestor lucrări. Aparent este mare însă odată acest 
semnal tras eu sunt convinsă că d-na primar şi executivul va face toate verificările pentru 
a vedea dacă preţul plătit este într-adevăr cel care acoperă toate lucrările, dacă se justifică 
pentru tot ceea ce s-a realizat.  Eu vă propun să supuneţi la vot. 
   Dl. Preşedinte: 
   Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

prezenta hotărâre; 
- se modifică valoarea de inventar cu diferenţa de valoare rezultată în urma reevaluării a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a locurilor de joacă prevăzute în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, 
referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare la 
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aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Craiova, nr.576/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă  de  
Administrare a Domeniului Public şi Fond Locativ Craiova a unor bunuri 
proprietatea publică a municipiului Craiova şi nr.151/2014 referitoare la 
modificarea 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 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 20 voturi pentru şi 
3 abţineri (Pană, Cherciu, Vasile).  
 
 

49. Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile, 
proprietate privată a municipiului Craiova. 

 D-na Secretar: 
 Un singur amendament am avut la art. 2, am împuternicit direct directorul de 
patrimoniu în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate şi înregistrare a ipotecii. 
 Dl. Cherciu: 
 Legat de acest punct m-am referit şi într-o luare precedentă de cuvânt. Mi se pare 
cel mai bun exemplu al unor numiri care s-au făcut, este adevărat, de-a lungul timpului, 
iresponsabil, în conducerea unei regii. Ca să fiu foarte precis, este vorba de greşeli, erori 
care s-au petrecut chiar în 2007 – 2008, deci înaintea primului meu mandat, dar asta nu 
înseamnă că toţi cei care s-au succedat în funcţia de manageri ai acestor regii, nu aveau 
obligaţia să găsească o rezolvare şi într-adevăr, să nu ajungem în această situaţie 
neplăcută în care indiferenţa unor manageri urmează acum să fie plătită, există riscul să 
fie plătită din bunurile tuturor craiovenilor. D-na primar sigur îmi va spune că sunt 
situaţii trecute şi că managerii care s-au perindat în mandatul dânsei au făcut şi au dres la 
aceste regii. Doamnă, dacă erau buni, trebuiau să găsească soluţii şi pentru această 
problemă pentru care vă pot spune că managerii dinainte cel puţin, au deschis nişte 
acţiuni în instanţă, iar pronunţarea a avut loc în mandatul actualilor  manageri care 
spuneţi că au făcut şi au dres. 
 D-na Primar: 
 Ce puteau să facă actualii manageri ai regiei din moment ce erau procese în 
instanţă.   
 Dl. Cherciu: 
 În general când faceţi o numire îi declaraţi pe toţi supermani. Mie nu mi se pare 
normal ca erorile unor manageri, ale unor funcţionari, până la urmă să le trecem cu 
vederea să fie suportate de toţi. Eu să ştiţi că n-aş avea nimic împotriva unui proiect de 
hotărâre prin care să ne îndreptăm împotriva tuturor celor vinovaţi şi vă asigur că nu mă 
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interesează că au fost de la PDL, de la PD sau de la ferma animalelor. Cred că mai 
degrabă am avea obligaţia în astfel de situaţii să ne îndreptăm către cei care cu adevărat 
au greşit. Este uşoară soluţia acum să ipotecăm, să gajăm bunuri ale craiovenilor pentru a 
acoperi o astfel de eroare, indiferent când s-a petrecut. Ăsta este motivul pentru care voi 
vota împotrivă şi sper ca în viitor să faceţi astfel de lucruri. Cei care au greşit să 
plătească. 
 D-na Primar: 
 Nu este vorba de o greşeală neapărat. Pur şi simplu nu au plătit TVA-ul către stat, 
TVA pe care acum statul şi-l ia înapoi. A fost deschisă o procedură în instanţă, într-adevăr 
din anii 2008 – 2009, nu ştiu exact când. Atât a durat procesul, s-a spart buba în mandatul 
nostru. Ni se poate imputa nouă chestiunea asta? Până la urmă şi eu tot timpul le spun 
funcţionarilor când e vorba de taxele date către stat, chiar dacă uneori e mai în dungă, 
aici ar trebui să dăm TVA-ul, aici n-ar trebui să dăm, le spun să-l dă, cu statul nu te joci, 
nu are rost. Nu e vina mea până la urmă că ceilalţi manageri n-au înţeles chestiunea asta 
şi că am ajuns în situaţia în care o regie pe care am luat-o cu 10 milioane de euro datorie, 
în faliment şi am adus-o pe profit acum este din nou băgată în gaură tot pentru nişte 
greşeli mai vechi? Cât o să mai plătim pentru prostul management al celor dinainte?    
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă constituirea ipotecii mobiliare asupra unor bunuri aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova în favoarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală-Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova-
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, pentru garantarea obligaţiilor 
fiscale ce urmează a fi eşalonate de Regia Autonomă de Transport Craiova, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul Direcţiei Patrimoniu, dl. Gâlea Ionuţ Cristian şi 
directorul general al Regiei Autonomă de Transport Craiova în vederea 
autentificării contractului de ipotecă şi efectuarea procedurilor de publicitate 
mobiliară prevăzute de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Transport 
Craiova şi Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Cherciu) şi 2 abţineri (Pană, Vasile).  
 
 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.  205/2014 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune având ca obiect terenul ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132.  

 Dl. Vasile: 
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 Noi practic astăzi votăm diminuarea suprafeţei concesionate de la în jur de 70 mii 
metri la 20 mii metri concesionate către partenerul chinez. Noi facem acest lucru în 
vederea executării investiţiilor  tehnico edilitare şi sistematizare pe verticală care se fac 
în baza unui proiect tehnic şi a unui studiu de fezabilitate executat de concesionar. 
Întrebarea mea este: avem baza acestei hotărâri, avem acest proiect tehnic şi studiu de 
fezabilitate? Adică baza acestei hotărâri. Poate nu este nevoie să diminuăm cu asemenea 
suprafaţă, poate ar trebui doar de 20 mii metri, sau de 10 mii sau de 15 mii pentru 
executarea acestor investiţii în baza unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic. Eu 
consider că asta este baza acestei hotărâri pe care astăzi o luăm şi dacă nu avem baza, nu 
putem lua hotăîrârea. A doua întrebare ca şi fapt divers, partenerul nostru chinez a plătit 
redevenţa pe anul 2014? Trebuia să plătească această redevenţă între data de 31.10 şi 
31.12. Mai sunt câteva zile lucrătoare la Primăria Craiova şi eram curios dacă s-a plătit 
această redevenţă pentru că noi de fiecare dată am fost prompţi şi ne-am ţinut de cuvânt, 
ba chiar am şi exagerat de multe ori, le-am făcut şi publicitate în oraş să vină oamenii să 
dea 3 mii euro avans pe un proiect fără construcţie, deci noi ne-am grăbit tot timpul să 
venim în întâmpinarea partenerului chinez. Nu ştiu, s-ar putea ca dânşii să fi plătit într-
adevăr concesiunea pe anul 2014. Acestea sunt cele două întrebări pe care le-am avut. 
Mulţumesc frumos. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 O să vă răspund puţin mai pe larg pentru a vă informa şi  de stadiul lucrărilor şi de 
ceea ce se întâmplă acolo. Ele se derulează conform caietului de sarcini şi contractului pe 
care  l-am avizat toţi în şedinţa de consiliu. Etapele sunt parcurse cu stricteţe conform 
contractului. Faţă de această diminuare de suprafaţă  trebuie să plătească o diferenţă între 
suprafaţa pe care se construiesc blocurile, inclusiv o suprafaţă pentru organizarea de 
şantier pentru fiecare bloc în parte care rămâne în concesiunea concesionarului, se predă 
restul suprafeţei care ea se va împărţi în mai multe proiecte, într-adevăr este obligaţia 
partenerului să facă aceste proiecte însă proiectele au un specific diferit. Conform Legii 
123/2012 legea energiei electrice şi a gazelor, aşa cum vă spuneam iniţial, acolo unde 
extinderile de reţele sunt avantajoase şi benefice, furnizorii de energie electrică şi de 
gaze, sunt obligaţi, conform art. 50 pentru energia electrică şi 150 pentru energia de gaz, 
sunt obligaţi să facă extinderea de reţele. Din calculul celor două societăţi a rezultat că 
extinderea este benefică atât pentru CEZ Craiova cât şi pentru Distrigaz şi aceştia vor 
începe lucrările. Proiectarea pentru aceste lucrări este specifică şi nu poate fi făcută decât 
de proiectanţi autorizaţi atât de CEZ cât şi de Distrigaz, motiv pentru care înţelegerea 
între partenerul chinez, între proiectantul  partenerului chinez şi cele două instituţii este 
problema dânşilor şi trebuie să-şi facă această proiectare. Pentru partea de conducte, de 
apă, de canalizare alei parcări, este problema noastră, este problema cu care noi ne-am 
angajat să facem aceste amenajări, atât SF cât şi proiectarea le vom privi ca şi platăde 
către concesionar însă ele trebuie să fie în proprietatea noastră şi noi să le dăm acceptul 
acestor proiecte. Nu se vor primi orice fel de proiecte, orice fel de costuri şi de cheltuieli. 
Deci în momentul în care terenul devine al nostru,  în secunda a doua vom obţine şi 
proiectele trecând prin viza noastră şi prin a dvs. Nu cunosc problema cu redevenţa, l-aş 
ruga pe dl. director de la Patrimoniu să ne răspăundă la întrebare. 
 Dl. director Gîlea: 
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 Plata redevenţei este semestrială. Nu a ajuns perioada scadentă în vederea achitării 
acestei redevenţe. Data scadentă este 30 martie 2015.  
 Dl. Vasile: 
 Vă înşelaţi dl. director. Conform contractului pentru anul 2014 plata redevenţei se 
va face din momentul obţinerii autorizaţiei de construcţie care a fost 31.10., dar nu mai 
târziu de 31.12.2014.   
 Dl. director Gâlea: 
 Pe aceste perioade se calculează redevenţa. Data scadentă de plată a facturii pentru 
redevenţă pentru aceste perioade este 30 martie 2015 aşa cum este la toate contractele de  
concesiune. 
 Dl. Cherciu: 
 Termenul de plată pentru 2014 este  31 decembrie 2014.   
 D-na Secretar: 
 În contract există o clauză tranzitorie pentru 2014 întrucât nu se ştia dacă se 
finalizează întreaga procedură. Probabil că se reclaculează pentru o lună că n-avem decât 
o lună de la autorizaţie şi predare. Scrie ai articol tranzitoriu. Nu este achitată pe 2014. 
Nu este achitat nimic. Este plată semestrială exact cum aţi întrebat numai că pe 2014 încă 
nu suntem în măsură să vă spunem că a achitat.  
 Dl. director Gâlea: 
 Nici măcar nu s-a calculat. Se calculează începând cu data emiterii autorizaţiei, dar 
nu mai târziu de 31 decembrie.  În cazul în care nu se obţinea autorizaţia în anul 2014 
redevenţa se calcula începând cu 31 decembrie 2014. Factura se emite semestrial şi se 
plăteşte până pe 31 martie. 
 Dl. Vasile: 
 Cap. 5 redevenţa, garanţia, termen de plată, art. 7 alin. 2 – redevenţa 
corespunzătoare anului 2014 reprezentând preţul concesiunii, se va achita de concesionar 
după obţinerea autorizaţiei de construcţie dar nu mai târziu de 31.12.2014. Vorbim pe 
hârtii, nu vorbim aiurea. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Aveţi perfectă dreptate, probabil că nu s-a ştiut  până în momentul acesta dacă 
punctul respectiv va trece de aprobarea dvs. şi dacă concesiunea se va calcula până în 
data de azi sau până în data predării diferenţei de suprafaţă. La total suprafaţă până în 
momentul ăsta  şi la diferenţă până la sfârşitul anului este un calcul care se va face. În 
mod sigur se va emite factura şi  se vor respecta termenele. În mod sigur pot să vă spun 
că se va respecta autorizaţia de construcire care s-a eliberat în luna a 10 2014. ea a fost 
precedată de o plată pentru autorizaţie de o sumă, dacă nu mă înşel de 180 mii euro. Asta 
a fost plata autorizaţiei de construire. Nu cred că este o problemă plata redevenţei pentru 
această perioadă şi rog Direcţia Patrimoniu să urmărească întru totul contractul şi să 
respecte emiterea facturii şi încasarea banilor.  
 Dl. Vasile: 
 Din acest motiv eu voi vota împotrivă. Dacă partenerii noştri nu consideră necesar 
şi nu se grăbesc nici noi nu trebuie să le diminuăm suprafaţa. 
 D-ra Predescu: 
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 O singură problemă. Efectele sunt contemporane, nu sunt retroactive, am discutat 
despre recalculare în funcţie de hotărârea pe care o luăm azi pentru viitor nu şi pentru  
trecut. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune, încheiat între 

Municipiul   Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong 
Ningjian Construction Group Investment România S.R.L., aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014, în sensul diminuării 
suprafeţei de teren concesionate de la  67511 mp., la 19.304,34 mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014 identificat la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.98/2014 referitoare la 
concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea construirii de 
locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 1 abţinere (Pană).   
 
 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă modificarea art.5 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

ecarisaj din municipiul Craiova şi va avea următorul conţinut: 
           „Art.5. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj se prelungeşte cu 

o perioadă de 6 luni de la data semnării actului adiţional de către părţi, dar nu mai 
târziu de data atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj 
prin procedura – licitaţie publică deschisă”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune 
operatorului regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din 
fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, 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.l.  Se aprobă planul de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. aferent 

activelor date în administrare sau concesiune operatorului regional S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, 
pentru anul 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.. 

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

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

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţare 
şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
 Art.l. Se aprobă tarifele pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, 
propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris” Dolj, tarifele prevăzute la art.1din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a 
Municipiului Craiova nr.342/1011. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris” Dolj şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 347/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate 
de către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii 
conexe serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

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

Craiova nr.347/2013, prin completare cu  următoarele tarife: 
- tariful pentru închirierea unui buldoexcavator – 110,16 lei/oră, fără TVA; 
- tariful pentru deplasarea în afara municipiului Craiova a unei wome – 3,90 lei/km, fără 

T.V.A.; 
- tariful pentru deplasarea în afara municipiului Craiova a unei vidanje – 3,14 lei/km, fără 

TVA. 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

55. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de 
iluminat public. 

 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 componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, în sensul 
înlocuirii dlui. Nedelescu Gheorghe, preşedinte al comisiei, cu dl.Glăvan Alin. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.853/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
  
 
 D-na Secretar: 
 Vroiam să vă rog înainte de  a intra în întrebări şi interpelări să citesc dispoziţia d-
nei primar. V-am anunţat din comisii că s-ar putea să apară rectificări aLe acelor 
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cheltuieli legate de plafon pentru acoperirea acestor diferenţe din sentinţele judecătoreşti. 
Direcţia Economică a primit confirmarea de la finanţe că se pot rectifica  începând cu 
data de cel mai târziu mâine, deci o să convocăm o şedinţă extraordinară de îndată mâine 
cu aceste două puncte: rectificarea bugetului nostru de venituri şi cheltuieli, a celui 
consolidat şi rectificarea bugetului de la Poliţia Locală. Vă anunţăm public că vi le vom 
comunica iar şedinţa va fi la ora 9 ca să putem să ne încadrăm în termenele legale pentru 
a comunica finanţelor.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot dacă domnul din sală care solicită să ia cuvântul, o poate face. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Reprezentantul sindicatului Spitalului Filantropia: 
 Este o problemă de salariaţi. Noi avem nişte titluri executorii, o grămadă de 
salariaţi în spital care trebuiau plătiţi până la sfârşitul anului.  Pe 1 ianuarie am făcut 
bugetul spitalului vizat de d-na primar la Spitalul Filantropia prin care aveam o sumă 
arondată pentru titluri executorii. Suntem în 18 decembrie nu am primit pe 2014 deşi este 
eşalonat pe OUG 71 – 25%. Ministrul de buget, dl. Vâlcov a spus că putem să luăm banii 
şi pe 2015, iar în ultima ordonanţă, nr. 74/5 decembrie mi se permite să iau tranşa de 
25% şi de la anul. Dl. Mischianu putea să ne spună dacă acest pot este permisiv sau îmi 
cer eu voie, îmi permiţi să iau banii? Ideea este că nouă ne trebuie banii, directorii nu ne 
dau banii, ne spun că au consumat banii pe titluri executorii, prevăzuţi în buget. S-au dus 
banii pe medicamente.  Am înţeles, dar când mi-i dai? Am ajuns la sfârşitul anului. 
Suntem sute de oameni care nu primim banii. Când să-i mai primim, la vară? 
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Este în sală şi managerul şi directorul economic. Din câte ştiu eu, banii pe 2014 au 
fost prinşi în buget şi au fost sau vor fi plătiţi integral până la sfârşitul anului. În ceea ce 
priveşte banii pe 2015, încă s-au primit plafoane de la minister care ar fi putut fi alocate 
şi instituţiilor de sănătate. Este vorba numai de o permisivitate cum aţi folosit dvs. 
cuvântul, ca să ne înţelegem. Banii nu are voie să-i dea nici ministerul, nici primăria, ci 
numai casa de asigurări.  În momentul în care dvs. nu aveţi în cadrul contractului semnat 
cu casa de asigurări sume pe care să le mai puteţi revendica pe anul 2015, chiar dacă din 
partea primăriei vi s-ar acorda această permisiune, acest plafon, nui aveţi banii, nu aveţi 
sursa de finanţare. Aceşti bani vor fi prinşi în buget pe 2015, aşa cum au fost prinşi în 
2014 şi vor fi alocaţi integral.  
 Reprezentantul sindicatului Spitalului Filantropia: 
 În ordonanţa 74/2014 se spune că eu banii pe titlurile executorii îi primesc de la 
guvern. 
 D-na Secretar: 
 Şi noi vă explicăm acum că suntem sub incidenţa aceleiaşi ordonanţe. În urma 
discuţiei făcute la nivel teritorial sub conducerea d-lui prefect, pentru autorităţile locale 
în numele d-nei primar, am făcut intervenţia nominală de a fi sprijiniţi din redistribuirea 
sumelor pe întreaga ţară, Direcţia de finanţe Dolj să poată să poată să treacă acest plafon. 
Sănătatea nu are sumele asigurate, bugetarii cum suntem noi, nu le avem, deci  decât 
învăţământul la această dată. Acesta este motivul pentru care numai actegoria învăţământ 
de la bugetari a avut sumele alocate şi asigurate.  
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56. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Badea: 
 La şedinţa trecută, tot la interpelări am avut două cereri. Prima viza revitalizarea şi 
amenajarea centrului de la Luncă de acolo de pe Ştirbei Vodă. Am primit răspunusl că 
deja s-au făcut demersurile necesare pentru a se începe execuţia acolo. Vă mulţumim 
foarte mult. Cea de-a doua interpelare a mea viza grupurile sanitare din zona centrală. Mi 
s-a răspuns şi la această interpelare a mea spunându-mi-se că sunt instalate începând cu 
1.12.2014 -  3 grupuri sanitare în zona centrală. Este apă de ploaie. Nu mă refeream la 
trei tonete din acelea de plastic, eu mă refeream la grupuri sanitare complet utilate care să 
dea posibilitatea Craiovei să intre în rândul marilor oraşe. De ce spun acest lucru? Pentru 
că noi acum ne ocupăm de amenajarea centrului istoric şi vestiţii noştri arhitecţi sau cei 
care s-au ocupat de arhitectura zonei au pierdut din vedere că trebuie să prindă acolo şi 
grupuri sanitare. Gândiţi-vă că au existat acolo în zonă grupuri sanitare ce au fost 
desfiinţate şi nu au fost prinse în noua reamenajare a oraşului. De aceea vă rog, având în 
vedere că peste o lună vom avea bugetul de discutat să aveţi în vedere dvs., vă cer dvs. 
pentru că sunt sigur că sunteţi în asentimentul meu, să prindem cel puţin două grupuri 
sanitare moderne în zona ultracentrală. Pentru că este jenant, vă repet, este jenant şi chiar 
dacă doriţi vă pot inviota să mergem împreună în câteva locaţii din zona centrală, în 
special în zona gangurilor să vedeţi că ce vedeţi acolo nu este o mândrie pentru noi, 
pentru dvs., pentru cei care trăim în acest oraş.  
 Dl. Sas: 
 Două probleme aş vrea să le aduc şi eu în discuţie. Semaforizarea de pe str. Calea 
Bucureşti a fost dată în folosinţă în urmă cu o săptămână. Ştim că acolo funcţionează un 
sistem de undă verde şi că durează ceva timp până ce acele semafoare se corelează, însă 
a trecut o săptămână şi circulaţia este destul de aglomerată în centru. Chiar marţi după 
amiază la orele de vârf mi-a luat o jumătate de oră să ajung de la Ciupercă până în 
centrul oraşului. Aş vrea să se ia în discuţie dacă nu este mai eficient măcar până la darea 
în folosinţă a liniei de tramvai să se revină la acele sensuri giratorii care erau foarte 
eficiente. Eventual să se ceară şi părerea Poliţiei Rutiere în acest sens însă traficul este 
destul de aglomerat. 
 Am văzut că au început asfaltările în municipiul Craiova, este un lucru foarte bun 
însă ar trebui să profităm de aceste câteva zile  cât vremea încă mai este bună, sunt peste 
5 grade Celsius afară ziua şi să încercăm să reparăm pe cât posibil gropile din oraş. Dau 
exemplu str. Brestei, str. Fraţii Goleşti, str. Vasile Alecsandri în zona pieţei, unde sunt 
foarte multe gropi. Dacă le lăsăm aşa până la primăvară,  datorită îngheţului dezgheţului 
acestea vor deveni şi mai mari. Asta ar fi rugămintea mea, pe cât posibil să reparăm şi 
aceste gropi.  
 D-ra Predescu: 
 Eu nu am întrebări ci doar un mesaj, dacă îmi este permis. Cred că în ultima vreme 
observăm că efectele crizei începute în 2008  au început să se simtă mai mult, oamenii 
parcă sunt mai trişti, mai săraci, prea puţini sunt veseli şi prosperi.  Totuşi, în mandatul 
acesta, cu bună credinţă, am observat că executivul a realizat multe proiecte, aşa cum era 
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şi fiesc, în interesul oamenilor.   Dar subliniez acest lucru pentru că este foarte important 
să procedez aşa atunci când oamenii au speranţe mai puţine. Aşa cum spunea şi colegul 
meu, dl. Sas, înainte, cum spunea şi colegul meu, Pavel Badea, mai înaintea celui numit. 
Cu toţii ne dorim ca acest executiv, şi de aceea îl şi susţinem prin votul nostru,  să 
cheltuiască banii în interesul general şi suntem încredinţaţi că şi în anul viitor va proceda 
la fel pentru a mai creşte puţin speranţa de bine a oamenilor. Sărbători fericite. 
 Dl. Pană: 
 Astăzi am făcut un pariu cu mine mai demult şi probabil că l-am şi câştigat cu 
mine, am încercat cât am putut să nu intervin şi nu datorită pariului făcut cu mine, ci 
datorită sărbătorilor şi evenimentelor care se apropie.  Vrem să fim mai buni, vrem să fim 
mai generoşi, vrem să fim cu noi, vrem să fim şi cu ceilalţi, iată de cear trebui să ne 
aplecăm mai mult către problemele cetăţenilor, către problemele celor care ne-au dat 
votul.  Bineînţeles că prin votul meu de astăzi, asta vreau să dau explicaţie şi asta vreau 
să scrie şi în procesul verbal, nu am mai luat cuvântul, dar exact abordările şi punctele de 
vedere pe care le-au avut colegii mei, eu am fost de acord cu ele, aceasta este explicaţia 
votului  şi neluarea de cuvânt a mea. Vreau să vă spun câteva cuvinte celebre pentru că 
este sfârşit de an, „celor ce le-am greşit le cer iertare, celor ce le-am fost de folos, aş fi 
vrut să-i fi ajutat mai mult, celor pe care i-am neglijat rog să-mi ofere înţelegere, iar celor 
care m-au ajutat în viaţă, le mulţumesc din suflet”. Sărbători fericite la toată lumea. 
 Dl. Marinescu: 
 Nu ştiu dacă este o interpelare, mai mult o aducere la cunoştinţă   a unei probleme 
sau a unei oportunităţi în ceea ce priveşte autorizaţiile de construcţie şi lucrările efectuate 
fără autorizaţie. Cunoaştem faptul că pentru a obţine o autorizaţie de construcţie pentru 
un imobil, trebuie să plăteşti circa 10 mii de lei cu proiect, cu toate avizele. Asta pentru 
un cetăţean cinstit  al Craiovei care doreşte să construiască respectând normele legale. În 
ceea ce priveşte un cetăţean care construieşte fără autorizaţie, am constatat că sunt 
destule imobile, în general spre limitele municipiului care nu au niciun fel de autorizaţie, 
construite multe chiar în acest an, chiar anul anterior. Termenul în care se pot lua măsuri 
în ceea ce priveştze aceste construcţii construite ilegal este de trei ani. Noi în trei ani 
avem timp să sancţionăm pe cel care a construit fără autorizaţie, practic fără a plăti 
municipiului. Mai mult, constat că cei care construiesc  fără autorizaţie, depistaţi fiind că 
au construit fără autorizaţie, sunt chemaţi şi li se aplică o sancţiune de maxim 3 mii lei. 
După această sancţiune, în general prin acelaşi proces-verbal li se pune în vedere faptul 
de a intra în legalitate într-un termen de 2 luni sau trei luni în care aceştia intră sau nu.  
Nu-i mai urmăreşte nimeni dacă au intrat sau nu în legalitate. Se împlinesc cei trei ani de 
zile iar această persoană îşi face o acţiune în constatare  la Judecătorie şi-şi obţine 
autorizaţia de construcţie fără a plăti sumele către municipalitate. Într-adevăr achită o 
taxă de timbru, dar nu se mai ştie dacă respectă sau nu condiţiile   de construcţie. Suntem 
foarte stricţi în ceea ce priveşte eliberarea unei autorizaţii de construcţie. Analizăm 
absolut fiecare amănunt, iar pe cei care construiesc fără autorizaţie  îi sancţionăm cu 
1000 lei după care vor avea o construcţie după 3-4 ani legală.  
 Dl. Preşedinte: 
 Înainte de a da cuvântul d-nei primar, profit şi eu de această situaţie că sunt 
preşedinte de şedinţă astăzi, să transmit în numele consiliului local şi al meu personal, 



Ramona-sapl 6/- sed. Ord. 18.12.2014                                                         69                                                                         FP 43-04, ver. 1 

  

tuturor concetăţenilor Craiovei şi judeţului Dolj, sărbători fericite, un an cât mai bun şi 
multă sănătate. 
 D-na Primar: 
 Nu am de răspuns  decât la interpelarea d-lui Badea şi la jumătate din interpelarea 
d-lui Sas vis a vis de plombe. În ceea ce priveşte grupurile sanitare din zona centrală cu 
care m-am obişnuit acum ca şi interpelare, vreau să vă spun că m-am interesat deja  în 
celelalte localităţi cam cât a costat o toaletă. Sunt discuţii la care vom ajunge probabil ca 
şi la locurile de joacă, dacă tot comparăm mere cu pere pentru că la Slatina de   exemplu, 
sau la Bucureşti, o toaletă care se spală singură ajunge la suma de 30 mii euro. Este cât 
un apartament în cartierul chinezesc dacă este să ne uităm aşa, preţul licitaţiilor, deci nu 
este nicio chestiune. Sigur că şi eu, ca toată lumea, ne-am dori ca la licitaţii să partticipe 
producători care să ne aducă preţurile de producţie. Din păcate însă, producătorii nu 
participă niciodată la licitaţii şi atunci vin intermediari care pun sumele pe care le pun şi 
care ies până la urmă din licitaţii. Eu v-am mai spus că o asemenea chestiune este destul 
de greu de asumat de municipalitate pentru că iată la ce discuţii ajungem. 30 de mii de 
euro o toaletă, atât costă. Ăsta este preţul. Dacă dorim, n-am nimic împotrivă ca eu să vă 
propun în bugetul pe anul viitor această sumă, dată dvs. ca şi consilieri, să şi aprobaţi, aşa 
cum s-a întâmplat şi în cazul locurilor de joacă, cu mare drag facem şi toalete. Dacă nu 
asta este situaţia. 
 La a doua interpelare a d-lui Sas vis a vis de plombe, am cerut echipaj de la Delta 
pentru tot ceea ce înseamnă partea de plombe din oraş. Din păcate, aşa cum ştiţi 
contractul a fost blocat în instanţă până în luna octombrie. Noi abia la sfârşitul lui 
octombrie l-am semnat. Timp de un an de zile n-am astupat nici măcar o groapă în 
municipiul Craiova pentru că asta a fost situaţia. Acum încercăm să recuperăm timpul 
pierdut să mai  asfaltăm câteva străzi care aveau nevoie obligatoriu de reparaţii, mai ales 
cele din zona centrală care sunt foarte intens circulate şi să mai mergem de asemenea pe 
plombe.  Şefa Direcţiei Servicii Publice din primărie merge zilnic cu cei de la Delta ca să 
le arate pe unde sunt aceste gropi care trebuiesc plombate. Nu ştiu dacă vom avea timpul 
necesar până intrăm în iarnă. Mâine poimâine poate să ningă. Este clar că acest an a fost 
compromis   din cauza licitaţiei care a fost contestată. La celelalte chestiuni răspunde dl. 
Genoiu. 
 Dl. Badea: 
 Nu este un moft ce am cerut. Este o normalitate. Dvs. vi se pare normal ca zona 
centrală să nu aibă toalete. La un buget de 150 milioane de euro a avea câteva grupuri 
sanitare în zona ultracentrală nu înseamnă o cheltuială inutilă. Vi se pare normal că nu au 
prins în proiectarea centrului istoric wc-uri? Chiar suntem de râs. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 D-na primar, pentru faptul că nu aţi fost prezentă la şedinţa trecută, dl. consilier 
Badea a ridicat problema de atunci, problema a fost preluată de RAADPFL. D-na 
directoare şi-a notat problema atât a grupului sanitar  de vis a vis de Consiliul Judeţean şi 
o informare vis a vis de aceste toalete inteligente pentru că am constatat nu că celelalte 
sunt neinteligente, ci să ne facă o informare pe care să v-o prezentăm şi probabil că n-o 
să mai fie nevoie de toalete aşa inteligente. 
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 Să-i răspund d-lui consilier Sas vis a vis de semaforizarea pe Calea Bucureşti. Aşa 
cum ştiţi, proiectele europene odată începute, dacă nu se finalizează din viona consiliului 
local care a demarat aceste proiecte, ele fac pasibil ca oraşul Craiova să fie sancţionat cu 
o bilă neagră şi cu interzicerea accesării proiectelor pe o perioadă de trei ani. Proiectul 
respectiv este un proiect pe care cel puţin eu, personal, l-am găsit în derulare şi vă spun 
sincer că nici în situaţia asta eu n-aş fi luat hotărârea să îl desfiinţăm. El nu este foarte 
funcţional şi vreau să vă explic de ce. Este un sistem inteligent aşa cum ne-am dorit să fie 
şi toaletele, este un sistem care este destul de greu de înţeles. Am pierdut ceva timp să-l 
înţeleg şi eu, nu pot să spun că am înţeles chiar totul. În primul şi în primul rând el nu 
funcţionează pentru că atunci când proiectul a fost făcut  pasajul subteran avea ieşire 
undeva în zona  intersecţiei cu Vasdile Aslecsandri, în zona vechiului restaurant 
Ţărăncuţa. Intersecţia a fost abortdată diferit decât ceea ce este acum.  În al doilea rând, 
acest sistem aşa cum este şi pe bvd. Decebal Dacia, aşa este şi pe Calea Bucureşti, sunt 
individuale. S-a preluat la un moment dat în mod eronat în  presă faptul că ar exista o 
undă verde. O undă verde nu poate să existe decât un sistem integrat în acest moment în 
care şi celelalte străzi, celelalte intersecţii preiau traficul de pe zone monitorizate. El 
fiind individual şi fiind doar o arteră principală monitorizată, restul nu, este un sistem 
inteligent, dar nu este undă verde. În multe oraşe tenacitatea locuitorilor, a primăriei, a 
consiliului local, au făcut ca oraşul să devină inteligent prin monitorizarea tuturor 
bulevardelor şi străzilor importante şi vă dau exemplul Braşovului. Eu v-aş propune să 
avem tăria şi tenacitatea să ducem la cap acest sistem. Asta ar însemna că în viitoarele 
proiecte să ne gândim toţi şi să propunem care ar fi acele artere care ar trebui 
monitorizate. La ora asta ştim că sunt câteva zone cu probleme: este zona pasajulu 
subteran unde încercăm ca maşinile să  nu staţioneze în pasaj. Acolo trebuie corelat cu 
pasajul pentru că şi pasajul trebuie să aibă un semafor. La intrarea în pasaj care este 
bifuncţional pe roşu şi galben şi care ar trebui să oprească maşinile să intre în pasaj în 
funcţie de traficul din intersecţie, cele două sisteme trebuie corelate, există echipă de la  
proiectele europene, există echipă de la constructor, de la direcţia de servicii care în 
permanenţă este în teren în această perioadă să facă reglajele respective şi mâine 
dimineaţă la ora 10, probabil că o să terminăm şedinţa de îndată până la acea oră, avem o 
întâlnire inclusiv cu Poliţia Locală şi cu Poliţia Rutieră pentru a stabili anumite concluzii 
care s-au tras pentru a face sistemul să funcţioneze. Trebuie să avem răbdare să fie reglat 
şi corelat. Sunt şi probleme cetăţeneşti. Vă dau un singur exemplu. Coborârea din A.I. 
Cuza în Calea Bucureşti pe str. Fraţii Goleşti care în mod normal trebuie să se facă pe 
două benzi una înainte pe Fraţii Goleşti sau stânga pe Calea Bucureşti şi o bandă 
intermitentă pentru partea dreaptă pe Calea Bucureşti în permanenţă este blocată cea de-a 
doua bandă de maşini care parchează. Trebuie să corelăm aceste lucruri şi să desfinţeze 
parcarea de pe A.I. Cuza. Pe A.I. Cuza de multe ori breteaua de  pe lângă Dolbier s-o ia 
la dreapta se blochează până sus în A.I. Cuza datorită parcărilor neregulamentare care se 
fac. Sistemul este conceput şi în ideea unei civilizaţii a modului de circulaţie şi a 
respectării regulilor de circulaţie. Vis a vis de acele balize care fac sensurile giratorii nu 
putem s-o amânăm deoarece termenul de predare a proiectului acesta este 31 decembrie 
şi predarea lui trebuie să se facă şi nepredarea şi menţinerea balizelor ar însemna exact ce 
v-am spus, nefinalizarea unui proiect european. 
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 Vis a vis de autorizaţiile de construcţie,  aş spune că avem două situaţii. Una este 
preluată de la un control al Curţii de Conturi din 2013 şi există la ora asta o evidenţă 
strictă a ei, autorizaţii de construcţii eliberate şi care n-au fost nici prelungite, nu au fost 
nici procese-verbale de predare şi care la ora aceasta există o situaţie care se 
monitorizează în paralel atât de la  Direcţia de taxe şi Impozite având în vedere faptul că 
clădirea ar fi trebuit preluată cât şi de la Direcţia de urbanism şi în funcţie de acest lucru 
se dispune intrarea în acţiune a disciplinei în construcţii. Faţă de cele care nu sunt 
autorizate şi se lucrează clandestin, se intervine de către disciplina în construcţii, se 
amendează aşa cum ştiţi cu amenda de intrare în legalitate, se urmăreşte intrarea în 
legalitate şi există evidenţa, dacă  vreţi putem să v-o punem la dispoziţie de la direcţia de 
urbanism. Sunt lucruri care se transformă în acţiuni penale   şi sunt destul de multe cazuri 
în funcţie de gravitatea intervenţiei şi altele sunt în civil pentru demolarea construcţiei 
respective. Este posibil să fie şi scăpări, dl. director este în sală le-a notat şi o să le 
prezinte în şedinţa viitoare. În rest este dorinţa noastră să fim sesizaţi de către cetăţeni în 
cât mai multe cazuri unde apar aceste construcţii clandestine şi de care poate nu avem 
cunoştinţă. 
 Dl.Marinescu: 
 Vroiam să spun doar căî sunt situaţii în care suntem foarte stricţi  la eliberarea 
autorizaţiei şi la recepţionarea lucrării iar pe cei care construiesc fără autorizaţii, îi lăsăm 
mai puţin. Cred că n-ar trebui să marjăm atât de mult asupra celor care îşi fac construcţia 
cu autorizaţii şi au mici abateri de la proiect, nefăcându-le procesul verbal de recepţâie, 
dar cei care construiesc fără autorizaţie  rămân bine mersi cu ele. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Există o retincenţă faţă de această demolare a celor care construiesc fără 
autorizaţie. Procedura este destul de greoaie, trebuie hotărâre judecătorească, s-a trecut 
de această reticenţă şi sunt acţiuni în instanţă pentru a fi demolate. 
  
   
                                                                                                         
                                                                                            
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 18.12.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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