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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 26 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Badea, d-na Popescu).  
Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, 
şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect pentru şedinţa 
ordinară din luna februarie, hotărâri adoptate 24 – hotărâri legale 24, prin exercitarea 
controlului de tutelă al prefectului, şi, de asemenea,  procesul-verbal al şedinţei ordinare 
din data de 26.02.2015. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui viceprimar Genoiu  pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 3222/20.03.2015, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă ordinară în data de 26.03.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pentru anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2015. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Termo Craiova S.R.L., pentru anul 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pentru anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 

17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova–dl.Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 06.04.2015. 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH 
LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti. 

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 aprilie 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 
2015. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru 
anul 2015, a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a contribuţiei 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşa în municipiul 
Craiova. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanţează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal 

Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) 

str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  

Craiova. 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.103/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) 

str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 

izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”. 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 

cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă 
şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.113/2014 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din 
municipiul Craiova”. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S46, situat în Str. Ion Augustin, nr. 11”. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.729/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S61, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr. 4”. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.249/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 10.2”. 

30. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail Kogălniceanu, 
nr.12, către Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj. 

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail Kogălniceanu, 
nr.13, către Uniunea Naţională pentru Progresul României- Organizaţia Judeţeană 
Dolj. 
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32. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în cart.Rovine, str.Nicolae 
Iorga, bl.21-43, către Partidul Naţional Liberal – Filiala Dolj. 

33. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare 
a apelor uzate-menajere în comuna Malu-Mare, sat Preajba, jud.Dolj” a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „Clădire bl.H8, sc.1” aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.3A, din 
administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în 
str.Iancu Jianu, nr.9. 

36. Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal 
Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae 
Romanescu, nr.1 A. 

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.287/2014 şi nr.566/2014 referitoare la concesionarea, către Kaufland 
România Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a municipiului 
Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.7 şi str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, 
sc.1. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.2 şi 
str.Potelu, nr.160, bl.R5, sc.1, ap.4. 

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239083/2004 şi 
nr.148998/2013. 
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45. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi 
nr.909/2014. 

46. Proiect de hotarare 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. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.643/2014 referitoare la închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu 
aparţinând Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochioşc 
pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale. 

49. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de străzi în zona Bariera Vâlcii-
Şimnicu de Jos şi zona Cernele. 

50. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim 

P+10”, în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica 
Teoria”; 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat 
între S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special la S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L.; 

 
 
Punctele 8, 27, 28, 29 sunt retrase de pe ordinea. Supun la vot ordinea de zi în 

ansamblu, fără cele 4 puncte pe care vi le-a precizat şi împreuncă cu punctele peste 
ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

 
 

     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2014. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pentru anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2015. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pentru anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova–dl.Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 06.04.2015. 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH 
LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti. 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2015. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 
2015. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru 
anul 2015, a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a contribuţiei 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşa în municipiul 
Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanţează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal 

Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) 

str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  

Craiova. 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.103/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) 

str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 

izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”. 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 

cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă 
şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.113/2014 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din 
municipiul Craiova”. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract. 

26. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail Kogălniceanu, 
nr.12, către Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj. 

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail Kogălniceanu, 
nr.13, către Uniunea Naţională pentru Progresul României- Organizaţia Judeţeană 
Dolj. 

28. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în cart.Rovine, str.Nicolae 
Iorga, bl.21-43, către Partidul Naţional Liberal – Filiala Dolj. 

29. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare 
a apelor uzate-menajere în comuna Malu-Mare, sat Preajba, jud.Dolj” a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 
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30. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „Clădire bl.H8, sc.1” aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.3A, din 
administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în 
str.Iancu Jianu, nr.9. 

32. Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal 
Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae 
Romanescu, nr.1 A. 

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.287/2014 şi nr.566/2014 referitoare la concesionarea, către Kaufland 
România Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a municipiului 
Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.7 şi str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, 
sc.1. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.2 şi 
str.Potelu, nr.160, bl.R5, sc.1, ap.4. 

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239083/2004 şi 
nr.148998/2013. 

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi 
nr.909/2014. 

42. Proiect de hotarare 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. 
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43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.643/2014 referitoare la închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu 
aparţinând Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochioşc 
pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale. 

45. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de străzi în zona Bariera Vâlcii-
Şimnicu de Jos şi zona Cernele. 

46. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10”, în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2; 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George 
Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”; 

48. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel; 

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L.; 

50. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială 
şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2014. 

 Dl. Preşedinte: 
 Nu se supune la vot. Este doar o informare. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, 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 şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 821.445,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 848.245,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2015. 
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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2015. 

 D-na Primar: 
 Vreau să vă informez că s-au obținut 12 miliarde de lei vechi de la bugetul 
național pentru aparatură medicală pentru Spitalul numărul 3 Craiova. Unul dintre 
aparate are o cofinanțare de 20% din partea primăriei, iar celelalte au cofinanțarea de 10 
%. Este prima oară când se întâmplă ca și de la bugetul național să vină bani pentru 
spitale. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 34.556,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 32.763,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.793,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 34.814,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 33.021,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.793 
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.34/2015. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2015, după cum urmează: 
-  total venituri – 957.564,00 mii lei; 
-  total cheltuieli – 985.876,00 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.42/2015. 
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 organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Transport 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. 
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Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regiei Autonome de 
Transport 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 organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi 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 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (dl. Sas).  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 

pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru anul 2015, 
conform anexelor nr.1 şi  2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” 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 organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, 

pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica “Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova,  pentru anul 2015,  conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015. 

 Dl. Pană: 
 Eu am votat toate aceste puncte cu organigramele cu amendamentul ca să nu se 
mai repete ce s-a făcut în anii trecuţi, adică peste o lună sau peste două să venim cu 
modificarea de organigramă, decât, într-adevăr în cazuri excepţionale. Acesta este 
amendamentul meu la toate punctele care au fost votate. Este normal să le votăm o dată 
pe an, este foarte bine, dar încă o dată, amendamentul este ca să nu se facă un obieci cum 
a fost până acum, ca de fiecare dată, decât în cazuri excepţionale. Vă mulţumesc.   
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova–dl.Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 06.04.2015. 

 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 împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a                                        
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.04.2015,             
următoarea ordine de zi: 

            1. Numirea unui administrator neexecutiv/membru în Consiliu de 
Administraţie al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările si 
completările ulterioare, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
ca urmare a demisiei d-nei Monica Nastasă. 
            2. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                   
Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
de a semna contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu administratorul              
neexecutiv/membru al Consiliului de Administraţie al S.C.Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Pîrvulescu 
Ionuţ şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, către S.C. 
FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti. 

 Dl. director Mischianu: 
 O chestiune prealabilă. Urmare discuţiilor din comisia juridică a fost completat 
numele reprezentantului societăţii cu care intrăm în contract.  
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 Dl. Pană: 
 Este un proiect foarte important. Este tot la fel de important, dacă vreţi, chiar vital 
pentru Craiova, pentru că este problema iluminatului public. Am studiat în amănunţime, 
atunci când a fost vorba de caietul de sarcini, de regulament ş.a.m.d.   L-am votat, vreau 
să spun că de acum încolo este etapa, dacă vreţi, cea mai dificilă şi anume, 
implementarea acestui proiect. De aceea eu aş vrea să ştiu sau să delegaţi să ne spuneţi şi 
nouă cine va urmări îndeaproape implementarea acestui proiect pentru că sunt foarte 
multe puncte în derularea acestui proiect care vor veni cu măsuri către consiliul local 
pentru a putea să aprobăm. Încă o dată, eu l-am studiat şi ştiu ce urmează, etapă cu etapă. 
Dacă vrem, într-adevăr, să facem un lucru bun şi se poate face un lucru bun,  prin 
implementarea îndeaproape a acestui proiect, mai ales că este pe o durată de 10 ani de 
zile, mai ales că sunt banii noştri şi trebuie să ştim ce facem cu ei.  
 Dl. Preşedinte: 
 O să vă răspund eu. Va fi contractul sub directa supraveghere a Direcţiei Servicii 
Publice, d-na director delia Ciucă şi sub coordonarea  directă a administratorului public, 
dl. Preda Radu. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 
S.A. Bucureşti, 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. FLASH LIGHTING 
SERVICES S.A. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
aprilie 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 aprilie 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; 
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-   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 martie 2015, către 
Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

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

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor 
social, pe anul 2015. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea  

persoanelor care beneficiază de ajutor social,  pe anul 2015, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 
pentru anul 2015, a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a contribuţiei 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşa în 
municipiul 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 costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşa în 

municipiul Craiova, în anul 2015, în cuantum de 1064,36 lei/copil/lună. 
Art.2. Se aprobă cuantumul alocaţiei zilnice de hrană, de 12 lei/zi/copil. 
Art.3. Se aprobă contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care 

frecventează creşele, astfel: 
 
Venit mediu brut lunar 

cumulat al 
părinţilor/reprezentanţilor 
legali 

Număr copii Cota procentuală 
contribuţie 
părinţi 

Contribuţia  
în lei 

Peste 700 lei Un copil 20% 10 
2 sau mai mulţi 
copii 

10% 5 

Între 225-699 lei Un copil 10% 5 
2 sau mai mulţi 
copii 

5% 2.5 

 
   Art.4.Se aprobă finanţarea de la bugetul local al municipiului Craiova a sumelor necesare 

în completarea contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru acoperirea 
cheltuielilor de întreţinere, hrană şi gospodărire, obiecte de inventar, echipament şi 
cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, pentru anul 2015, 
respectiv 12 lei/zi/copil. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 
se finanţează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 

canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 

2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului 

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 defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv  cofinanţarea 

de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, 
pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse 

între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi 
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preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova” -  tronsoanele str.Deceneu 

şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova, după 
cum urmează: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                          4.378.581 lei, din care 
            Buget de stat                                                         3.873.711 lei 
            Buget local                                                            504.870 lei 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.103/2012 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu 

tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi 

str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului 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 actualizarea devizelor generale pentru obiectivul de investiţii 

“Amenajare canal Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi 
str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere 
str.Pârâului Craiova”, după cum urmează: 
α) “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 

Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere str.Pârâului”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

β) “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 
Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere str.Pârâului”,  - tronsoanele str.Deceneu şi str.Bariera şi 
preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

χ)χ)χ)χ) “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 
Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere str.Pârâului” – tronsonul zona Cimitir Sineasca – str.George 
Enescu,  prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Se aprobă noii indicatorii pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal 
Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) 
str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului 
Craiova”,  după cum urmează: 

 Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                   10.544,53 mii 
lei 

       din care construcţii+montaj (C+M )                                6.738,861 mii lei  
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         cu următoarea desfăşurare: 
α) Tronsonul cuprins între str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 

izvoarelor costiere din str.Pârâului 
     Valoarea totală (inclusiv TVA)         4.378,581 mii lei 
    din care construcţii montaj (C+M)                               3.820,194 mii lei                                
     Durata de realizare                                                                    5 luni 
β) Tronsonul cuprins între zona Cimitir Sineasca şi strada George Enescu                  
     Valoarea totală (inclusiv TVA)                                  6.165,949 mii lei 
     din care construcţii montaj (C+M)                              2.918,667 mii lei     
     Durata de realizare                                                                    6 luni 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2012. 

Art.4. 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. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 
se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Alimentare 
cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”. 

 D-na Primar: 
 Vreau să fac o precizare că pentru acest obiectiv care este de interes pentru zona 
respectivă, am luat bani de la bugetul naţional. 
 Dl. Pană: 
 Eu aş fi vrut să ştiu dacă există o gândire şi când se termină în municipiul Craiova, 
eu o să am şi o intervenţie în final, alimentarea cu apă şi canalizare în municipiul 
Craiova. Dacă există o gândire. Ştiu că există nişte masterplanuri,  dar întrebarea este în 
2018 terminăm cu alimentarea cu apă şi canalizarea pe toate străzile? 
 D-na Primar: 
 Pot să vă răspund. Masterplanul  de apă şi canal se termină anul acesta. Am 
obţinut peste masterplan unu un contract de finanţare în valoare de 17 milioane de euro. 
Alimentarea cu apă de asemenea trebuie să se finalizeze până la sfârşitul acestui an, deci 
până la sfâeşitul anului absolut toată Craiova va fi alimentată cu apă potabilă. Desigur, 
avem în continuare probleme cu câteva alei şi străzi private unde nu s-a făcut încă 
cedarea terenului către Primăria Municipiului Craiova. Dacă într-o perioadă foarte scurtă 
nu vom reuşi să facem acest lucru să-i convingem pentru că este vorba de o stradă pe 
care sunt 8 persoane să zicem, din care unul singur nu vrea să doneze terenul 
municipalităţii, ceilalţi şapte vor. Deci dacă nu vom reuşi să convingem şi acea persoană, 
străzile respective sau aleile respective, vor fi scoase din proiectul de finanţare. Însă 
pentru aceste persoane nimeni nu va mai putea să mai ofere aceste utilităţi până în anul 
2020 cel puţin. Deci ar fi foarte bine ca ei să se gândească dacă vor alimentare cu apă, 
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ceea ce se poate întâmpla până la sfârşitul acestui an sau vor după 2020 să se întâmple 
acest lucru. În ceea ce priveşte masterplanul 2 de canalizare, mai rămâne aproximativ 
10% din suprafaţa Craiovei, care nu este canalizată, care să înceapă din 2016. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv  cofinanţarea 

de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat 
pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei 
din municipiul Craiova”, după cum urmează: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                 2.943.161 lei, din care 
            Buget de stat                                             2.880.718 lei 
            Buget local                                                62.443 lei 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.113/2014 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare 
Aleea IV Brestei 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 actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  noii indicatori ai investiţiei „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV 
Brestei din municipiul Craiova”, după cum urmează: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                               2.943,161 mii lei  
             din care 
            construcţii montaj (C+M)                                       1.938,376 mii lei 
            durata de realizare a investiţiei                                5 luni 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.113/2014. 
Art.4. 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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25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a 
Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli 
şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui 
contract. 

 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 şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.417/2014, în forma prevăzută în anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă introducerea după art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2014 a unui nou articol, care va avea următorul conţinut: 

          „Valoarea estimată a Contractului de Performanţă Energetică pornind de la 
diferitele subcomponente definite conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, conţine atât contribuţia proprie a municipiului Craiova, aprobată la 
art.2, cât şi valoarea viitoarelor plăţi pe care municipiul Craiova le va face pentru 
îndeplinirea obiectivului contractului, pe timp de 10 ani”. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 
 
 

26. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.12, către Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană 
Dolj. 

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

Art.1.Se aprobă vânzarea, către Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Dolj, a 
spaţiului care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, în suprafaţă de 
788,13 mp., situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12, în imobilul care face parte din 
categoria II B monument de arhitectură de interes local cod LMI Dj-II-m-B-08028, 
precum şi a terenului-curte(terasă) aferent, în suprafaţă de 124 mp. 

  Art.2. Preţul de vânzare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit 
pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

 Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, 
prevăzute de lege, vor fi suportate de către  Partidul Social Democrat-Organizaţia 
Judeţeană Dolj. 

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul de vânzare-
cumpărare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, să reprezinte 
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municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 

            încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

   Art.6. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, încetează 
efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2013. 

 Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Partidul Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.13, către Uniunea Naţională pentru Progresul României- 
Organizaţia Judeţeană Dolj. 

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

Art.1.Se aprobă vânzarea, către Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României-
Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat al 
muncipiului Craiova, în suprafaţă de 144,44 mp., situat în str.Mihail Kogălniceanu, 
nr.13. 

  Art.2. Preţul de vânzare a spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit 
pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

 Art.3.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, 
prevăzute de lege, vor fi suportate de către  Partidul Uniunea Naţională pentru 
Progresul României-Organizaţia Judeţeană Dolj. 

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul de vânzare-
cumpărare a spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 

            încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

   Art.5. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, încetează 
efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.452/2010. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Partidul Uniunea Naţională pentru 
Progresul României  -Organizaţia Judeţeană UNPR Dolj vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.03.2015                                                         24                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
28. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat 

al municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în cart.Rovine, 
str.Nicolae Iorga, bl.21-43, către Partidul Naţional Liberal – Filiala Dolj. 

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

Art.1.Se aprobă vânzarea, către Partidul Naţional  Liberal-Filiala Dolj, a spaţiului care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, în suprafaţă de 326 mp., situat 
în cart.Rovine, str.Nicolae Iorga, bl.21-43. 

  Art.2. Preţul de vânzare a spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit 
pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

  Art.3.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, 
prevăzute de lege, vor fi suportate de către  Partidul Naţional Liberal-Filiala Dolj. 

  Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul de vânzare-
cumpărare a spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 

            încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

   Art.5. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, încetează 
efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Partidul Naţional Liberal-Filiala Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de 
canalizare a apelor uzate-menajere în comuna Malu-Mare, sat Preajba, 
jud.Dolj” a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

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

 Art.1.Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare a apelor uzate-
Menajere în Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj” a unui teren necesar 
pentru conectarea canalizării din sat Preajba la staţia de epurare a municipiului 
Craiova, situată la Făcăi, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2.Obţinerea acordurilor necesare realizării proiectului „Sistem de canalizare a apelor 
uzate-Menajere în Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj”, cade în sarcina 
Comunei Malu Mare. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.03.2015                                                         25                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. şi Comuna Malu Mare 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 preluarea bunului „Clădire bl.H8, sc.1” 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, 
nr.3A, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă preluarea bunului „Cămin Persoane Vârstnice bl.H8, sc.1” aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, 
str.Tabaci, nr.3A, cu număr de inventar 12009706, din administrarea Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.4/2014 referitoare la darea în administrare către Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova a bunului „Clădire bl.H8, sc.1” şi se modifică 
în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova. 

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

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

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

31. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în 
str.Iancu Jianu, nr.9. 

 Dl. Pană: 
 S-a schimbat puţin titulatura. Data trecută chiar era scris Grădina Botanică şi acum 
pentru mine există câteva semne de întrebare că am văzut că din acest teren o parte 
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rămâne la Universitate, deci la Agronomie practic, iar o parte ne revine nouă. Nu ştiu 
cum aţi gândit, ce s-a gândit dar este, şi de fiecare dată am punctat, este unul din 
obiectivele la care şi eu ţin. Este un obiectiv nu numai pentru că ţin eu la el, dar poate să 
fie reprezentativ pentru Craiova. În oraş mare din lume mergeţi, nu numai din ţară, există 
câteva obiective de care turiştii întreabă, printre care şi Grădina Botanică. De aceea am 
vrea într-adevăr, dacă ne-am propus să devenim capitală culturală, să avem, într-adevăr o 
grădină botanică care să ne reprezinte pe noi şi vreau într-adevăr un program sau un 
proiect, sau să ni se spună ce se întâmplă cu această grădină botanică. Nu ştiu ce se 
răspunde acum, dar vreau să vină cu un proiect complex care să devină într-adevăr, un 
obiectiv de vizitat şi să-mi aduc şi eu aminte cu plăcere de el, inclusiv fântâna pe care am 
aprobat-o, Fântâna Iancu Jianu, care este înglobată practic tot acolo. 
 D-na Primar: 
 Pentru fântâni, după cum ştiţi, s-au alocat deja bani la buget ca să fie reabilitate. 
 În ceea ce priveşte Grădina Botanică, noi nu preluăm serele, care rămân tot ale 
Universităţii din Craiova. A fost dorinţa dumnealor expresă şi mi pare normal să fie aşa 
pentru că până la urmă acolo îşi desfăşoară activitatea didactică. În ceea ce priveşte 
celelalte investiţii pe care le vom face în Grădina Botanică, intervenim asupra aleilor şi 
băncuţelor, coşurile de gunoi au fost schimbate de către universitate şi arată bine, stâlpii 
de iluminat sunt într-o stare bună. Ce nu este într-o stare bună, cred că aţi văzut şi dvs. cu 
ochiul liber, sunt aleile şi băncuţele care vor fi schimbate. Nu va trebui să facem o nouă 
licitaţie pentru că, după cum ştiţi, în acordul cadru cu firma Delta, avem posibilitatea nu 
doar să asfaltăm, dar pe unele porţiuni să punem şi alt tip de materiale pentru alei. De 
asemenea, băncuţele se fac prin licitaţie organizată de către Primăria Craiova, Direcţia de 
Servicii Publice. Cam asta oi sî se întâmple bun în Grădina Botanică. Împreună cu 
Universitatea, pentru că ar fi bine să ne ajute şi ei cu studenţii de la Horticultură, angajaţi 
de la RAADPFL vor intra să planteze flori acolo.  
 Dl. Pană: 
 Să arate ca o grădină. Ştiam despre alei, despre băncuţe, dar efectul sau scopul 
principal este ca acest obiectiv să fie într-adevăr o grădină şi sunt convins cu forţe proprii 
şi cu universitatea că se poate . 
 D-na Primar: 
 Aţi văzut că acolo unde am reabilitat părculeţele arată foarte bine, deci nu are cum 
Grădina botanică să iasă altfel decât părculeţele reabilitate până acum. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.Iancu 
Jianu, nr.9, pe care este amenajată Grădina Botanică, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţi, ulterior adoptării Hotărârii Senatului 
Universităţii din Craiova. 
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Art.3. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia pentru 
preluarea terenului prevăzut la art.1, să încheie şi să semneze protocolul de 
predare-primire a terenului pe care este amenajată Grădin Botanică. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Universitatea din 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 hotarare privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv 
Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului 
„Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1 A. 

 Dl. Albăstroiu: 
 Mă bucur foarte mult şi apreciez acest proiect şi, la fel, sper că pe viitor d-na 
primar şi consiliul local vor avea în vedere alocarea unor sume de bani pentru acest sport, 
pentru acest club care, sincer să fiu, este bine venit şi trebuie susţinut mai mult pentru ca 
lumea să meargă în fiecare duminică sau sâmbăta la concursuri de echitaţie la hipodrom. 
Vă mulţumesc mult. 
 D-na Primar: 
 Vă mulţumesc şi eu. În momentul în care am lucrat la proiectul pentru reabilitarea 
Parcului Romanescu, această zonă nu am putut să o prindem pe fonduri europene pentru 
că o mare parte din ea aparţinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Între timp am ajuns 
la o înţelegere cu d-na ministru, ne trebuie această hotărâre  de consiliu local pe care să o 
transmitem ministerului ca să se poată face hotărârea de guvern să preluăm şi restul 
terenului la municipalitate. Deja acolo cei de la CSM au început să facă nişte reabilitări 
la grajdurile pentru cai, sunt foarte mulţi copii care vin în zona respectivă şi oricum şi 
pentru municipalitate ar fi biune de folosit acel teren pentru că, după cum ştiţi, sunt foarte 
multe locuri acolo  care trebuiesc reabilitate şi am ţinut deja în urmă cu doi ani primele 
zile Mihai Viteazul când am avut o participare de public de 10 mii de persoane, în 
condiţiile în care arăta hipodromul.  Chiar cred că este o investiţie necesară pentru 
municipalitate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunului „Hipodrom”, având număr de inventar MF 39034, situat în 
bd.Nicolae Romanescu, nr.1A, identificat conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La transmiterea bunului „Hipodrom” se vor prelua mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestuia, precum şi alte categorii de bunuri care vor fi 
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identificate în protocolul de predare-preluare, în domeniul public sau privat, după 
caz, al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va 
face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial Partea I. 

Art.4. Se aprobă preluarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Clubului 
Sportiv Municipal Craiova-Hipodrom din municipiul Craiova, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Începând cu data predării-preluării, municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor transmise 
la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-preluare a bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

              Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare 
la însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al 
municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 

         Art.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv Municipal 
Craiova 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 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Manda).  
 
 

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

 Dl. Cherciu: 
 În legătură cu acest punct, am doar o solicitare. La începutul mandatului, ne 
aducem aminte cu toţii, am spus că trebuie instituite criterii clare pentru aceste contracte 
de închiriere, inclusiv pentru prelungirea acestora. Am cerut-o şi atunci, am mai cerut-o 
şi în alte şedinţe, o spun şi acum. Am speranţa că există cineva care veghează că toţi 
comercianţii beneficiază de aceleaşi condiţii pentru prelungirea contractelor, adică să nu 
lăsăm loc bunului plac în care să existe funcţionari care, pe criterii numai de ei ştiute, 
unora să le prelungească, altora nu, şi cred că este responsabilitatea executivului să aibă 
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garanţia că această prelungire se face tuturor celor care îndeplinesc condiţiile pe care tot 
noi le-am  stabilit. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 La nivelul chioşcurilor de la SC Pieţe, toate au fost întotdeauna organizate doar 
prin procedura licitaţiei publice. La nivelul celorlalte închirieri, concesionări  şi orice late 
forme, se lucrează la ora asta la un regulament pe care vi-l vom supune dezbaterii şi 
votului în şedinţa de consiliu din luna aprilie. Vă mulţumesc. 
 Supun al vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a duratei contractelor de 

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

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor şi spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.642/2014 privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015. 

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 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Dindirică).  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

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

ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 17,49 mp., situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova, poziţia 
cadastrală 79, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în vederea închirierii 
terenului identificat la art. 1, conform anexelor nr.2 – 3, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.642/2014 referitoare la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015. 
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Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractul de închiriere a suprafeţei de teren identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

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

 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. 
 
 

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

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

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

integrantă din prezenta hotărâre; 
β)β)β)β) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunului 

prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare 
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la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova. 

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

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

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

37. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.287/2014 şi nr.566/2014 referitoare la concesionarea, 
către Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietate 
publică a municipiului Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. 
Tineretului, nr.18 C. 

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

 Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.287/2014 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 
10 ani, către Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietate 
publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 1286 mp., situat în cartier 
Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C. 

 Art.2.  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.566/2014 referitoare la aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă , bvd.Tineretului, nr.18 C. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Kaufland România Societate 
în Comandită vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.7 şi 
str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.1. 

 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 stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale pentru 20 unităţi locative, 

situate în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.1, prevăzute în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 11 unităţi locative prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a 21 unităţi locative. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, 
bl.R3, sc.1, ap.2 şi str.Potelu, nr.160, bl.R5, sc.1, ap.4. 

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

construite prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, 
bl.R3, sc.1, ap.2 şi str.Potelu, nr.160, bl.R5, sc.1, ap.4, către persoanele prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi persoanele prevăzute în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239083/2004 şi 
nr.148998/2013. 

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

Loredana, titulara contractului de închiriere nr.239083/29.12.2004, ce are ca 
obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, 
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ap.12 şi Catalina Mirela Lavinia, titulara contractului de închiriere 
nr.148998/07.10.2013, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari  Ivan Loredana şi Catalina Mirela Lavinia, vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi 
nr.909/2014. 

 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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Zlotea 

Marcela, titulara contractului de închiriere nr.682/10.07.2014, ce are ca obiect 
locuinţa situată  în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 
1989,nr.18, bl.8, sc.1, ap.26 şi Chiriac Delia Alina (fostă Calotă), titulara 
contractului de închiriere nr.909/16.12.2014, ce are ca obiect locuinţa situată în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989,nr.6, bl.6 vechi, 
cam.11. 

Art.2. Se aprobă modificarea 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 prin excluderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, 
ap.26 şi includerea locuinţei  situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, strada 
22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11. 

Art.3. Se aprobă încheierea de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a actelor 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 Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, Zlotea Marcela şi Chiriac Delia Alina, vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Sociale. 

 Dl. director Mischianu: 
 V-aş ruga să faceţi o propunere din rândul aleşilor locali pentru desemnarea 
acestuia în cadrul Comisiei Sociale. 
 Dl. Beţiu: 
 Îl propun pe dl. consilier Nanu Andrei. 
 S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la vot şi a numărării voturilor, s-
a dat citire rezultatului votului. 
 D-ra Predescu: 
 Au fost valabil exprimate 24 de voturi, toate pentru dl. Nanu Andrei. Trei buletine 
au fost anulate pentru că trei colegi sunt absenţi. Ca atare propunem votarea în ansamblu 
a proiectului prin validarea alegerii ca membru al comisiei sociale a d-lui Nanu. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale, după 
cum urmează: 
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- se înlocuieşte dna.Calangiu Cristina Mariana, cu dl.Nanu Andrei Gheorghe, consilier 
local; 
- se înlocuieşte dna. Miulescu Nicoleta, cu dl. Mischianu Ovidiu - director executiv 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ cu atribuţii 
delegate de Secretar al Municipiului Craiova. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local    al 

Municipiului Craiova nr.424/2013. 
   Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.643/2014 referitoare la închirierea, prin negociere directă, 
a unui spaţiu aparţinând Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui 
infochioşc pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale. 

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.643/2014 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu, aparţinând 

Immochan Imobiliare S.R.L., cod unic de înregistrare 22217990, atribut fiscal 
RO, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/14883/2007, 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. 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. 
 
 
45. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de străzi în zona Bariera 
Vâlcii-Şimnicu de Jos şi zona Cernele. 
 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 atribuirea de denumiri de străzi  din zona Bariera Vâlcii-Şimnicu de Jos 
şi zona Cernele, din municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Direcţia Patrimoniu 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim 

P+10”, în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2; 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul 
de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10”, în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 
 
 
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica 
Teoria”; 

 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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 14.017,25 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului 
POSDRU/175/2.1/S/150619 „Practica Teoria”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
va vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
48. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel; 
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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 încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO 

Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel, începând cu data de 01.04.2015, 
urmare dechiderii procedurii generale de insolvenţă faţă de societatea comercială. 

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

Art.3. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.551/2014 şi nr.586/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO Craiova 
S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
49. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special la S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L.; 
 Dl. Pană: 
 N-am mai intervenit şi la punctul anterior. Îmi pare rău pentru dl. Lungu, era un 
tânăr de perspectivă, aşa ni se spunea şi eu chiar cred că este un tânăr de perspectivă, însă 
ridic şi acum această problemă, noi numim sau încercăm să numim acum desemnarea 
unui administrator. Mi s-ar fi părut mai normal sau foarte normal să știm și noi care sunt 
viziunile referitoare la ceea ce se va întâmpla în continuare cu această unitate destul de 
importantă pentru că numai simpla înlocuire, numire fără să vedem şi noi o gândire, şi 
spun acest lucru de mai mult timp, nu mi se pare corect. De aceea eu, cu toată dragostea 
şi pentru dl. Magla pe care îl cunosc foarte bine, nu de acum ci de foarte mult timp, aşa 
cum am făcut recomnadarea pentru dl. Lungu, aşa o fac şi acum. Atenție foarte mare 
pentru că în urmă cu două luni şi jumătate ni se spunea că Termo nu intră în insolvență. 
Iată că au intrat în insolvenţă şi aici încă o dată fac precizarea şi o să mai spun şi în 
continuare că ni s-au dat aici nişte materiale referitoare la acest punct. Aş fi dorit şi 
doresc un program, sau un punct de vedere, sau o viziune, sau un proiect, cum vrea să-l 
numească,  al noului administrator pe această problemă.  
 Dl. Toader: 
 O scurtă intervenţie vreau să am şi eu. Am primit, a propos de acest material care 
are pretenţia să se cheme soluţii tehnice pentru reducerea pierderilor şi este întocmit 
exact de reprezentanţi ai Complexului Energetic şi Termo Craiova.Dacă deţineau aceste 
soluţii, puteau să le aplice înainte de a intra în insolvenţă. Nu este nicio persoană 
oarecum neutră sau cu o competenţă peste aceşti ingineri care semnează acest material. 
Aş fi vrut să-l avem în acest colectiv de redactare a soluţiilor şi pe dl. Magla sau să 
vedem şi părerea dumnealui. Probabil că ulterior ne va prezenta un plan de măsuri şi dl. 
Magla sau vom lua cunoştinţă de el.  
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 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Aşa cum aţi observat astăzi pentru prima dată în 25 de ani, ni s-a predat o analiză 
făcută de specialişti. Nu avea niciun rost ca în această comisie să introducem alţi oameni  
chiar dacă sunt în conducere. Vreau să le mulţumesc celor de la Complexul Energetic 
Oltenia cât şi celor de la Termo Craiova pentru faptul că au reuşit în două săptămâni şi 
jumătate să facă o lucrare care ar fi trebuit făcută acum 25 de ani. Ştim de unde pornim. 
Am aici, dacă vreţi o să intrăm şi în amănunte, ştim şi cât ne va costa ca să ajungem să 
avem un sistem de distribuţie a agentului termic corespunzător. Dau citire acestor date 
care sunt foarte interesante şi vreau să repet din nou, este pentru prima dată când se face 
această analiză şi se cuantifică.  
 Dl. Toader: 
 Dacă se chema analiză era altceva, dacă se cheamă soluţii, cred că ceea ce avem 
noi în faţă este departe de a fi nişte soluţii. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Ba este foarte aproape de soluţii. Vă rog să citiţi cu atenţie. Eforturile financiare 
pentru întreţinerea şi eficientizarea sistemului de furnizare a energiei termice centralizate 
pe termen lung. Elaborarea unui studiu de regim termic şi hidraulic adaptat la condiţiile 
actuale de producere şi furnizare a agentului termic pe raza municipiului Craiova – 
valoare estimată 50 mii euro, studiul la nivel de sursă ceea ce înseamnă Complexul 
Energetic Oltenia. Accesarea în continuare a programului termoficare 2006 – 2015, 
căldură şi confort sau alte fonduri pentru modernizarea punctelor termice în limita 
posibilităţilor financiare până la suma de 22 milioane 594 mii 476 euro, ceea ce 
reprezintă estimarea lucrărilor pentru 78 puncte termice. Accesarea în continuare a 
programului termoficare 2006- 2015 căldură şi confort, precum şi alte fonduri pentru 
modernizarea sistemului de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali, până la 
suma de 59 milioane 992 mii 320 euro ce reprezintă estimarea lucrărilor pentru 
înlocuirea a 490 km respectiv 122,6 km canal termic, reţea cu conducte preizolate. D9 
înlocuirea parcului de sisteme de contorizare  vechi de 10 ani, îmbătrânite fizic şi moral 
cu sisteme noi şi posibilitatea de transmisie a datelor la distanţă. Investiţie 3 milioane 800 
mkii euro. 
  Eforturi financiare minimale, urgente, deci care ar trebui începute în acest an: 
 a) înlocuirea echipamentelor de pompare în 25 puncte termice cu capacitate mai 
mare decât cea necesară. Valoare estimată 112 mii 500 euro minim – maxim 250 mii 
euro 
 b) automatizarea furnizării apei calde împreună cu monitorizarea parametrilor 
pentru 76 puncte termice. 35 de puncte termice deja au în monitorizare parametrii. 
Lucrări estimate la 1 milion de euro.    
 c)reîntregirea parcului de recirculare – lucrări estimate 120 mii euro. Aceasta în 
cazul în care nu sunt posibilităţi pentru înlocuirea integrală cu ţeavă preizolată. 

d) înlocuirea parcului de contoare de energie termică treptat prin scoaterea celor care 
nu se pot repara sau cu o cantitate minimă de 600 bucăţi pe an, cost estimat 280 de mii de 
euro. 

     De menţionat că aceste investiţii care aduc economii semnificative sunt cele de 
înlocuire a reţelelor termice cu ţeavă preizolată  şi modernizarea sistemelor de pompare, 
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restul investiţiilor ridicând calitatea serviciilor şi reducând cheltuielile cu forţa de muncă. 
În acest moment noi suntem în negocieri şi în tratative şi discuţii foarte puternice atât cu 
Complexul Energetic Oltenia cât şi cu administratorul judiciar care a fost numit de 
instanţă. Vă asigurăm că situaţia chiar am analizat-o la modul obiectiv şi toate măsurile 
care se vor lua vor fi aduse la cunoştinţă sau toate intenţiile noastre de măsuri pe care 
prin administratorul nostru special care este cel care ne va apăra drepturile în calitatea 
noastră de acţionari ai Companiei Termo Craiova SRL toate vor fi aduse la cunoştinţa 
Consiliului Local astfel încât să existe o dezbatere aprofundată asupra acestei situaţii care 
într-adevăr este ca prioritate 0 pentru Primăria Craiova. Ca ţintă este să nu se mărească 
preţul la  gigacalorie furnizat de către populaţie şi în acelaşi timp conform tutelei, pentru 
iarna următoare să se menţină la acelaşi nivel la care a fost anul acesta şi s-a putut 
constata că anul acesta nu s-a mai făcut producţie de dragul producţiei ci s-a livrat 
agentul termic exact în cantitatea necesară asigurării unui confort termic. 

     Dl. Pană: 
    Vreau să vă aduc la cunoştinţă că spre surprinderea dvs. a fost făcut un studiu mult 

mai complex şi mult mai  bun de către ISPE în ultimii 25 de ani. S-a prezentat în această 
sală, nu ştiu dacă dvs. aţi fost aici sau nu, un studiu care era foarte foarte bun, avea 400 
de pagini  şi acolo se prevedea la punctul 2 la efortul investiţional era investiţii la nivelul 
sistemului de transport, deci numai de transport de 9 milioane 240 mii euro. Sunt convins 
că anumite cifre sunt luate de aici, iar investiţii la nivelul sistemelor de distribuţie şi a 
punctelor termice   97 milioane 712 mii euro. În total erau vreo 118 milioane euro. Putem 
noi să facem acest efort? Aceasta este problema şi când. Încă o dată reţineţi că  studiul a 
fost făcut, implementarea lui nu s-a putut face.  Şi mai este o problemă. De acum încolo 
intrăm în insolvenţă, nu ştiu dacă noi, consiliul local, putem să mai luăm decizii  în ceea 
ce priveşte unele măsuri care trebuie luate în acest sens, dar n-aş vrea să intrăm acum 
într-o polemică. Aş fi aşteptat să putem să discutăm mult mai pe larg această problemă. 
Eu nu întâmplător, şi atunci când a fost problema de iluminat, îmi ofer, dacă vreţi,   
cunoştinţele mele pe care le am şi le-am căpătat şi le pun la dispoziţie consiliului local şi 
Primăriei Municipiului Craiova dar nu ne mai trataţi ca şi cum le faceţi pe toate acum şi 
le ştiţi pe toate. Nu este aşa.  
 Dl. Cherciu: 
 Consider că acum discutăm una din problemele prioritate 0 pentru municipiu. Îmi 
pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziţie şi am luat la cunoştinţă de acest material 
practic la intrarea în şedinţă. Ăsta ar fi moticul pentru care mi-aş dori ca în viitor  să 
avem un punct special de discuţie a acestor probleme legate de încălzirea în regim 
centralizat. Acum însă, în puţinul timp pe care l-am avut la dispoziţie de a-mi arunca 
ochii în timpul şedinţei pe acest material, aş face câteva remarci. Există la pagina 6 un 
paragraf care spune aşa: instalaţiile de automatizare cu care au fost echipate punctele 
termice sunt nefuncţionale şi nu asigură parametrii optimi la cererea variabilă de căldură 
etc. Păi aceste instalaţii de automatizare  s-au instalat în momentul în care cei care 
semnează din partea SC Termo Craiova erau în funcţii cu responsabilitate. Pentru acest 
lucru. Astăzi înţeleg  că ne sunt prezentaţi ca mari specialişti. Păi tot ei erau atunci, şi dl. 
Dănăricu şi dl. Sabin când s-au făcut aceste investiţii care astăzi ni se expediază printr-un 
paragraf că sunt bune de aruncat la gunoi.  
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 Al doilea lucru pe care aş vrea să-l spun. Mă surprinde în acest material că nu este 
prinsă până la urmă în opinia mea de nespecialist, dar măcar de inginer cu bun simţ, nu 
este prins Cuiul lui Pepelea. Deşi această discuţie am avut-o în faimoasa comisie formată 
din consilieri care a avut o durată de o singură zi, am fost cu toţii de acord că problema 
esenţială este distribuirea pe orizontală. Atenţie, putem face un milion de măsuri, un 
milion de izolări şi de  automatizări, dacă nu se rezolvă problema distribuirii la 
consumator pe orizontală, sunt bani aruncaţi. Nu văd odată făcută această investiţie, de 
ce cei care nu au plătit până acum ar face-o. Ce anume i-ar determina? Dacă mă uit la 
măsurile trecute la capitolul consumatori, nu figurează această măsură care, repet, este 
vitală. Fără ea, înseamnă că toate investiţiile le vom face din banii celorlalţi craioveni şi 
vor profita cei care refuză să plătească. Este uşor de spus pe gură, să se facă. Le-am dat 
celor de la termoficare şi o soluție care nu ştiu dacă este bună sau proastă, dar decizia 
poate fi luară numai şi numai în momentul în care există nişte calcule pe hârtie şi le-am 
spus aşa: în clipa de faţă sunt foarte mulți craioveni care au investit sau plănuiesc să 
investească  în centrale proprii de apartament. Este o investiţie pentru aceşti cetăţeni. 
Investiţia să-ţi iei centrală, să te debranşezi, înseamnă multe zeci de milioane. Şi am spus 
aşa, dacă cetăţenii au dispoziţia să investească de ce nu ar veni această societate cu o 
contraofertă în care să spună că prestează separaţia şi distribuţia pe orizontală. Doar atât. 
În opinia mea costurile pot fi comparabile cu investiţia într-o centrală   proprie de 
apartament, atenţie însă, cu avantajul că în exploatare soluţia alimentării centralizate va fi 
mult mai avantajoasă economic. Deci până la urmă de ce spunem că cine plăteşte 
distribuţia? Păi oamenii pot fi convinşi să plătească distribuţia aşa cum s-au convins 
singuri să cumpere centrale de apartamente. Această măsură încă o dată spun, poate fi 
bună sau poate fi proastă  doar dacă avem un deviz. Un astfel de deviz domnii manageri 
de la Termo nu l-au făcut şi atunci ne dăm cu părerea. Mi-aş dori, de asemenea ca o 
astfel de propunere completă să poarte girul celui pe care acum îl numim director tehnic. 
Dl. Lungu b[nuiesc c[ este o autoritate ]n materie şi va putea să completeze acest plan de 
măsuri.  
 Dl. Nicoli: 
 Este pentru prima dată în istoria Craiovei când suntem chemaţi ca pentru o 
companie care este sub autoritatea municipiului Craiova, a consiliului local, să hotărâm 
un administrator special, adică să punem un doctor  care în perioada insolvenţei să dea 
medicamentele necesare companiei, într-o negociere dură cu administratorul judiciar 
astfel încât datoria istorică să îngheţe. De aceea, îl felicit pentru curaj pe Dan Magla, îi 
sugerez să meargă pe transformarea în obligaţiuni a datoriei istorice şi peste un an când 
medicamentele trebuie să dea rezultat să putem spune că datoria istorică venită din 
penalităţi s-a transformat în obligaţiuni pe care le vom plăti într-o perioadă de 30 de ani 
cu acceptul bineînţeles, al creditorilor, şi că din exploatarea sub comanda 
administratorului special şi a colectivului din compania noastră, costurile sunt în regulă şi 
compania pe exploatare funcţionează bine. Deci trebuie să ştim că insolvenţa este 
perioada de însănătoşire a companiei noastre şi nu de oprire a activităţii ei. 
Transformarea în obligaţiuni stă la îndemână, este o negociere cu administratorul judiciar 
acceptată probabil de sindic sau   ultima propunere, extragerea activelor publice din acest 
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joc şi pornirea cu o nouă companie la drum tot cu acceptul creditorilor. Încă o dată, mult 
succes, Dane! 
 D-na Primar: 
 Aş vrea să fac doar câteva consideraţii pentru că am impresia că unii dintre noi 
uită ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Studiul de la ISPE  l-am comandat noi. Nu l-am 
plătit noi, l-au plătit alţii, dar a fost încercarea noastră de a găsi o soluţie  atunci când 
singura soluţie viabilă era doar insolvenţa. Pentru că, să ne aducem aminte cum am 
preluat Termoficarea în 2012. Clar trebuia să intre în stare de insolvenţă, numai că aceşti 
specialişti ne-au spus că mai aexistă o variantă mai bună decât toate şi anume Complexul 
Energetic Oltenia să preia termoficarea, să se facă acea fuziune. După cum ştiţi şi 
Complexul Energetic Oltenia a vrut, şi a făcut documentaţia şi Termoficarea noastră a 
vrut, sau municipalitatea dacă vreţi, şi Guvernul României. Nu s-a putut înpâmpla acest 
lucru pentru că Fondul Proprietatea care are drept de veto s-a opus şi n-am avut ce să 
facem. Dacă s-ar fi făcut această fuziune am fi putut să discutăm de fonduri europene, 
pentru că dacă noi vrem să ne  minţim acum între noi că putem să punem nu ştiu câte 
sute de kilometri de ţeavă prin tot oraşul care înseamnă spargerea tutoro străzilor, care 
înseamnă înlocuirea ţevii ş.a.m.d., ne minţim, nu avem nicio problemă, dar nu putem să 
ne minţim că ştim că asta nu se poate. Singura variantă era pe fonduri europene. Dar pe 
fonduri europene nu poţi să accesezi decât în momentul în care ai şi producţia şi 
distribuţia în aceeaşi mână. Ceea ce nu este cazul. Soluţia până la urmă va trebui să fie 
tot o societate nouă, descărcată de datorii de data asta pentru că insolvenţa până la urmă 
este medicamentul pentru toate companiile bolnave şi unită cu Complexul energetic 
Oltenia. Ajungem tot la studiul ISPE dacă vreţi, dar într-o altă formulă, după ce trecem 
înainte printr-o stare de insolvenţă. 
 Vorbim aici despre distribuţia pe orizontală. Am făcut toate eforturile posibile ca 
acest lucru să se întâmple. Ce înseamnă asta? Angajații noştri de la Termo au spus că fac 
acest serviciu gratuit către populaţie, cu o singură condiţie, populația trebuia să plătească 
doar țeava respectivă care trece prin apartamentele lor. Pentru că nu poate să vină nici 
municipalitatea, nici nimeni altcineva să facă o asemenea investiţie cât este vorba de 
proprietatea omului. Cred că este o singură scară care a intrat în acest program.  Când am 
întrebat la un moment dat, eu convinsă fiind că lumea va da buluc şi cei de la Termo nu 
vor face față solicitărilor, ca să introducă această distribuţie pe orizontală, am avut o 
mare surpriză: o singură scară a intrat în program, poate acum sunt două-trei. Vă 
reamintesc ce am pățit la reabilitarea termică a blocurilor din fonduri europene, deci nu 
trebuiau să plătească proprietarii. Aveau o taxă de 1 milion de lei pe an, timp de 10 ani, 
care este nimic pentru că automat milionul acesta se reducea din  costul de la întreţinere, 
deci până la urmă era gratis această reabilitare termică a blocurilor. Care a fost 
efectul?Am avut sub 300 de scări de bloc cu care intrăm în reabilitarea termică începând 
de anul acesta din aproximativ 4.000. Deci sub 10%. Când aud că este vorba să dea doi 
lei, oamenii nu vor. Și este suficient să nu vrea unul dintr-un bloc şi ţi-a căzut tot 
proiectul că sigur că sunt foarte mulţi care şi.-ar dori, care înţeleg foarte bine până la 
urmă care este avantajul, că plăteşti mai puţin câţiva ani de acum înainte. Ar fi bine şi 
pentru regia noastră de termoficare, dar n-ai cum să-i convingi pe toţi de pe o scară. Şi 
este suficient unul singur să nu vrea şi acest lucru nu se poate întâmpla. Dacă este să 
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căutăm soluţii, găsim o mie  de soluţii, chestiunea este că noi nu suntem singurii în 
ecuaţia asta. Pe de o parte sunt proprietarii, pe partea cealaltă este furnizorul de energie. 
Ce trebuie să ştie populaţia Craiovei la ora actuală este că nimeni nu vrea să le mărească 
gigacaloria şi aici mă refer la municipalitate, ca dovadă că nici nu am mărit acest cost al 
gigacaloriei cu 6% cât era obligaţie până la urmă de la ANRE şi că vrem să le asigurăm 
în continuare servicii pentru a beneficia de căldură şi apă caldă. Sigur în asociaţiile de 
proprietari unde sunt datorii mari, s-au luat nişte măsuri, s-a întrerupt furnizarea 
agentului termic. E normal să se întâmple aşa, dar varianta pe care eu o văd în viitor   
este o societate împreună cu Complexul Energetic Oltenia care să funcţioneze, adică ce 
ne-a spus ISPE, dar într-o altă formulă, pentru că aici ne-am blocat de Fondul 
Proprietatea şi n-aveai ce să faci cu tot sprijinul pe care l-am avut de la Guvernul 
României, de la Complexul Energetic, de la toată lumea. Nu a vrut Fondul Proprietatea 
care are drept de veto, la revedere. S-a închis subiectul. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Lucrurile sunt bolnave din Codul genetic în sensul că legislativ noi nu putem  să 
modernizăm oraşul ăsta pentru că legea nu ne dă mână liberă. Nu se poate asfalta o stradă 
dacă unul nu vrea să-şi retragă gardul la aliniamentul  prevăzut prin documentaţia de 
urbanism. Şi atunci lăsăm o stradă întreagă din cauza unuia care nu vrea să respecte o 
reglementare. Nu putem să modernizăm o instalaţie pe o scară de bloc sau să facem 
intervenţii dacă unul este plecat în Italia şi îl doare într-un anume loc şi atunci rămâne o 
scară întreagă, o comunitate întreagă văduvită de un minim confort. Se dezvoltă oraşul în 
anumite zone anarhic, ne trezim că ajungem să limităm zona de locuinţe  a noastră cu o 
zonă industrială din comuna învecinată sau invers. Noi împingem industria până la limita 
la care ceilalţi construiesc. Nu există o corelare a dezvoltării şi chiar plecând de la scara 
de bloc până la nivel regional. Aici trebuie, nu ştiu poate când o veni acestă mult lăudată 
regionalizare, se va trece la o revoluţionare a sistemului legislativ în privinţa 
administrării ţării ăştia, pentru că altfel ea este strâmbă, pe româneşte spus, este şuie din 
naştere. Nu mai trebuie să vă spun pentru că deja v-aţi convins de faptul că sunt locuri în 
care aţi vrea să faceţi bine şi nu puteţi.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. 

TERMO CRAIOVA S.R.L.. 
Art.2. Se aprobă cuantumul indemnizaţiei administratorului special al S.C. TERMO 

CRAIOVA S.R.L., la nivelul indemnizaţiei lunare acordate pentru funcţia de 
viceprimar al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. să voteze 
desemnarea dlui. Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., Direcţia Economico-Financiară, dl. Dan Iulius Magla şi dl. 
Mischianu Ovidiu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Pană).  
 
 
50. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Cherciu: 
 Cred că în viitor ar trebui să facem prezenţa la sfârşitul şedinţei pentru a nu se mai 
întâmpla ceea ce a devenit oarecum regulă ca o parte din colegii noştri să plece la punctul 
care este mai important decât multe altele de pe ordinea de zi. Mă voi referi la trei 
probleme, două dintre ele aş spune că au legătură şi cu ce am discutat un pic mai 
devreme legat de termoficare. I-aş spune d-nei primar că nu întotdeauna trebuie să dea 
crezare la ceea ce i se spune din partea unor funcţionari. Eu cred că, până la urmă, 
funcţionarii sunt plătiţi să găsească rezolvarea problemelor, nu să furnizeze pretexte şi 
motive. Iar dacă mă refeream la ce s-a întâmplat la termoficare, îmi permit să nu fiu de 
acord cu ce spunea d-na primar, anume acel dubiu că dacă compania ar fi fost capabilă să 
prezinte oferte clare, să facă nişte fluturaşi, cum ar proceda  să zicem, orice companie 
privată, în care să prezinte  locatarilor costurile estimative măcar pentru această 
distribuţie pe orizontală, eu refuz să cred că unul ar fi plătit pentru centrală proprie şi n-ar 
fi optat pentru această variantă. Dar cu manageri care sunt plătiţi cu 400 milioane pe lună 
şi care dorm în front şi furnizează pretexte evident că nu o să facem nimic.Atât a avut 
fostul director Degeratu. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Cu tot respectul, ne cunoaştem de multă vreme, dar astăzi, din păcate, mă 
dezamăgiţi cumplit. Dvs. ştiţi foarte bine adevărul şi acum le interpretaţi şi le daţi 
publicităţii într-un mod care nu are legătură cu realitatea. Ştiţi bine, am discutat împreună 
că au făcut toate demersurile către asociaţiile de proprietari ca să  fie costul pentru 
distribuirea pe orizontală. Ştiţi foarte bine, această discuţie a avut loc la Termo împreună. 
Deci aţi fost informat. Acum spuneţi că nu ştiaţi de ea, că nu a apărut nicăieri, dar ştiţi 
acest lucru, ştiţi  foarte bine cine a avut 400 milioane lei pe lună, că n-are nicio legătură 
cu actualul director şi mai ştiţi foarte bine, că deşi îl acuzaţi pe dl. Lungu, este singurul 
director care dvs. v-a pus la dispoziţie  absolut toate actele pe care dvs. i le-aţi cerut, ceea 
ce nu s-a mai întâmplat poate niciodată în istoria Termo. Deci aţi avut la dispoziţie. 
Faptul că dvs. acum reinterpretaţi mă faceţi să fiu foarte dezamăgit pentru că încercaţi 
într-o chestie care este sensibilă, într-o chestie care, într-adevăr, are impact la public, să 
începeţi o discuţie care este absolut fără sens în acest moment.  
 Dl. Cherciu: 
 Scopul meu în viaţă nu este să nu vă dezamăgesc pe dvs. ci îmi permit să spun că 
mă acuzaţi cu totul şi cu totul gratuit. N-am reinterpretat nimic, discuţia care a avut loc 
despre distribuţia pe orizontală  nu înţeleg de ce nu se regăseşte. Aţi fost de faţă când am 
discutat să se pregătească un deviz pentru cetăţeni în care să se facă această estimare, nu 
apare. Deci aş vrea să ştiu unde anume dezinformez. Câţi cetăţeni ai Craiovei au primit 
această ofertă clară. Eu refuz să cred că cetăţenii Craiovei sunt chiar atât de bătuţi în cap. 
  
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.03.2015                                                         44                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 D-na Primar: 
 Vroiaţi ca cineva să vină să le bată din uşă în uşă. Nu s-a întâmplat pentru că nu 
avem atâta personal ca să bată la 4000 de blocuri la atâtea apartamente. Asociaţiile de 
proprietari ştiau, puteau să informeze pe cetăţeni, am spus-o şi noi public în nu ştiu câte 
conferinţe de presă, a prezentat-o presa. Astea sunt mijloacele de informare. 
 Dl. Cherciu: 
 În societatea de termoficare avem personal pe care eu l-am văzut plimbându-se pe 
holuri în toate direcţiile care ar putea de exemplu să facă acest lucru. Eu fac o afirmaţie, 
nu am manipulat, nu am dezinformat, nu am denatur4at absolut nimic din ceea ce am 
spus.  Dacă cineva susţine contrariul, să-mi dovedească că am făcut acest lucru. Nu m-aş 
fi referit neapărat la incompetenţa de care au dat dovadă cei de la termoficare şi cărora 
riscăm să le punem palma să o facă în continuare şi la un alt loc unde situaţia este aş 
spune, dezastruoasă. Ea a fost reflectată în presă şi nu este doar dezastruoasă, eu o 
consider chiar o batjocură  la adresa contribuabilului din Craiova. Mă refer la ceea ce se 
întâmplă la Direcţia de Impozite şi Taxe. Este foarte probabil ca mulţi dintre noi, poate 
având funcţia de consilier sau funcţii în executiv, să nu fim, într-adevăr, obligaţi să ne 
aşezăm la coadă să ne plătim impozit să vedem ce înseamnă să stai câteva ore, eventual, 
dacă nu ai pensionari, să fii obligat să lipseşti de la servici pentru a-ţi plăti un  amărât de 
impozit în nişte condiţii cu totul şi cu totul insalubre. Dar acestora, vă spun un lucru, vom 
fi mai multă vreme simpli cetăţeni decât în funcţii de demnitate publică locală. Proasta 
organizare şi mizeria de la Direcţia de impozite şi taxe aş spune că nu este neapărat tot 
aşa o fatalitate pentru că există oraşe în ţară care au rezolvat această problemă şi personal 
nu înţeleg de ce nu se face un astfel de schimb de identitate, chiar îmi permit să 
recomand un astfel de loc, este Oradea unde ar putea conducătorii acestei direcţii  să 
meargă să vadă cum se poate organiza plata civilizată a impozitelor. Anul trecut sau 
acum doi ani am sesizat faptul că în sfârşit a devenit posibil şi la Craiova plata 
impozitelor prin ghişeul.ro. Personal am utilizat această facilitate anul trecut şi chiar am 
fost foarte mulţumit. Anul acesta când am făcut din nou tentativa să intru pe site eşti 
întâmpinat ca locuitor al Craiovei cu mesajul: momentan instituţia Primăria Craiova a 
blocat plăţile cu  autentificarea. Vă rugăm reveniţi. Am cicit în presă motivaţia, acel 
litigiu cu banca, dar totodată nu pot înţelege de ce în mai bine de o lună și jumătate cei 
care primesc salariul pentru asta nu au fost capabili să semneze un protocol cu altă bancă, 
să găsească o  cale prin care situaţia să fie deblocată.  Vă spun eu de ce: nu-i interesează, 
e un dezinteres şi o bătaie de joc faţă de cei care le plătesc salariile. Este adevărat că după 
aceea a apărut o variantă prin care  a devenit posibilă plata prin bancă, dar, atenţie! Plata 
prin bancă presupune întâi şi întâi să afli cuantumul, deci poate să fie nevoie să te 
deplasezi să  faci coada să afli cât ai de plată. S-au trimis câteva înştiinţări prin poştă, dar 
culmea că s-au trimis celor care plătiseră, iar cei care nu plătiseră nu au primit nimic.  
Paradoxul este altul. Plăteşti prin ghişeele BRD, este foarte bine că a apărut o modalitate 
în plus,  dar ce facem cu vigneta? Oricum înseamnă că cetăţeanul va fi obligat să se ducă 
să se aşeze la coadă şi să aştepte să-şi ridice vigneta. Ăsta este motivul pentru care nu o 
să mă limitez doar să critic, şi vă propun chiar câteva posibile soluţii. Una dintre ele ar fi 
comunicarea utilizatorului şi a parolei să se facă automat pentru toţi cetăţenii. Nu ca 
acum să fie nevboie cetăţeanul să facă un drum să depună o cerere, deci este de râsul 
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lumii, depun cerere ca să aflu cont şi parolă ca să îmi accesez aplicaţia. Acest lucru se 
poate face, dacă vreţi, automat, dacă sunt probleme de confidenţialitate, şi acestea nu se 
pot trimite prin poştă, se poate face la momentul la care  individul a venit să-şi plătească 
pe anul în curs dările şi primeşte plicul încât anul viitor să nu mai fie obligat să facă acest 
lucru. O altă sugestie, această vignetă, am mai spus-o, dar, din păcate şi atunci şi  acum 
mi-e teamă că propunerea mea va fi neglijată. Nu înţeleg de ce nu introducem sistemul 
de vignetă electronică. Vigneta electronică la urma urmelor n-ar însemna decât  
introducerea în baza de date a numărului de înmatriculare, a seriei autovehiculului, iar 
Poliţia Locală, cea  care la urma urmelor este cea care verifică prezenţa sau nu a vignetei 
nu are nevoie de altceva decât de o aplicaţie, bănuiesc care ar costa nimic sau poate fi 
făcută chiar  gratuită pe un terminal inteligent, se afişează în faţa maşinii, introduce 
numărul de înmatriculare  şi vede dacă a fost plătită sau nu respectiva vignetă. În felul 
ăsta eliminăm costurile cu tipărirea lor şi implicit scutim oamenii de a bate drumurile 
pentru ridicarea vignetei.  
 În fine, următoarea problemă care este mai degrabă o neclaritate pe care o am, o 
adresez d-nei primar. Ieri am fost foarte interesat să citesc un interviu pe care dânsa l-a 
acordat în ziarul Gazeta de Sud, se referă la multe investiţii în curs din municipiu dintre 
care una este de deosebit interes şi anume parcarea subterană. Îmi permit să citesc exact 
cum a apărut în presă, răspunsul dânsei la întrebarea de ce trebuie neapărat  introdusă 
taxă de parcare, de ce nu o punem la dispoziţie gratis dacă tot este pe fonduri europene. 
Răspunsul d-nei primar: nu se poate fiindcă proiectul a fost gândit cu o contribuţie de 
50% a municipalităţii şi 50% fonduri europene. Dacă ar fi fost gândită, aici eu înţeleg o 
notă de reproş faţă de cei care au gândit acest proiect care a fost semnat în mandatul 
dânsei, dacă ar fi fost gândită cu 98% fonduri europene şi 2% contribuţia municipalităţii, 
atunci am fi avut posibilitatea ca aceasta să fie gratuit. Am avut curiozitatea, pentru că 
într-adevăr m-am mirat că nu mă mai ajută pe mine memoria, şi am intrat pe site-ul 
primăriei unde sunt enumerate toate proiectele în derulare pe fonduri europene, iar la 
programul operaţional axa prioritară – sprijinirea dezvoltării durabile, la amenajare 
parcare subterană în zona Teatrului Naţional este trecută valoarea totală iniţială a 
proiectului undeva la 84 de milioane în care contribuţia municipiului Craiova este de 
0,3% deci nici măcar 5%. mai este 1,7% suportată de la bugetul de stat. N-aş face foarte 
mare caz pe această inadvertenţă. Mă întreb până la urmă cine dezinformează: d-na 
primar sau site-ul în care este trecută această investiţie?  Dar nu vreau să duc discuţia în 
această direcţie ci mai degrabă din nou îi semnalez riscul de a fi înconjurată de 
funcţionari cărora le cade pălăria pe ochi. Dacă dânsa nu va realiza că are nevoie să aibă 
şi personal în subordine, capabil să-i dea informaţii corecte şi implicit să-şi bazeze 
deciziile pe aceste informaţii,  este clar că vom discuta şi vom găsi tot timpul pretexte de 
ce nu putem face cutare lucru. 
 Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este o problemă oarecum de interes general 
şi anume situaţia circulaţiei la giratoriul de la Ciupercă. La giratoriul de la Ciupercă dacă 
vii dispre centru în zona staţiei Petrom există o bretea pentru cei care ar trebui să facă 
dreapta pe bulevard.  Din nefericire acea bretea este folosită cumva ca sporirea traficului 
pe direcţia Spitalului 1, încât se încadrează maşini şi pe artera principală  şi pe această 
bretea care, încă o dată, în loc să facă dreapta către Sala Sporturilor, merg înainte. 
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Problema este că cei care vin dinspre bulevard şi încearcă să meargă către centru se 
trezesc blocaţi în intersecţie cu maşini care le vin atât din stânga şi undeva şi din 
diagonală spate. Rugămintea mea ar fi să se studieze acel punct care crează predispoziţii 
pentru accidente, fie să se repună acel semn care a existat, un semn de circulaţie 
obligatoriu dreapta pentru acea bretea sau eventual scuarul respectiv să fie desfiinţat 
încât să se poată asigura într-adevăr o afluire mai mare a maşinilor care ar dori să urmeze 
fluxul principal către Spitalul 1. 
 Dl. Pană: 
 Subscriu la o anumită chestiune, la ceea ce a punctat dl. Cherciu. Atenţie foarte 
mare la informaţiile pe care le primiţi şi subscriu şi eu la ce a zis dl. Cherciu, dar nu 
despre asta vreau să vorbesc. 
 Vă sunt cunoscute intervenţiile mele referitoare la situaţia infrastructurii, mai ales 
a solicitării în ceea ce priveşte o gândire strategică pe o perioadă medie şi lungă. Astăzi 
voi face referire punctuală la străzi. Pentru a fi şi mai credibil, voi reda din presă 
următoarele: craiovenii care locuiesc în zone periferice uitate cu anii de autorităţi s-au 
săturat de aşteptare şi promisiuni. Cartierele Catargiu, Brestei şi Romaneşti sunt 
deliminate de zona de civilizaţie a secolului 21. Oamenii cer decenţă şi respect, atât 
pentru că plătesc impozite şi taxe, pentru că locuiesc la oraş, pentru   că la fiecare patru 
ani îşi pun speranţă într-o minune. Dacă pentru unii pare greu de crezut că într-un oraş 
precum Craiova mai există asemenea străzi, pentru cei care locuiesc în zonele cu pricina, 
activităţile zilnice banale, precum mersul la serviciu sau la cumpărături presupune o 
pregătire psihică şi fizică anterioară: încălţatul în cizme de cauciuc sau bocanci, scoaterea 
din nămol a maşinii şi răbdare, dar oamenii reclamă de ani buni problema fără rezultat. 
Câteva exemple: str. Homer – localnicii spun că din luna februarie sunt înconjuraţi de 
ape, merg doar în cizme atunci când ies din curte, fiindcă apa se întinde din gard în gard, 
se afundă cu maşinile în bălţi şi în nămol. Fie vară, fie iarnă, str. Homer  este o adevărată 
baltă din cauza apei care se întinde pe zeci de metri. Toată lumea din jurul bălţii 
deversează aici şi înainte era o scurgere, dar au construit pe canal şi apa stă pe stradă. Nu 
au autorizaţie, nu au nimic, au construit abuziv. Primăria nu ia măsuri, eu vă spun încă o 
dată puncte de vedere ale cetăţenilor. Str. Merişorului din Craiova care intersectează 
centura de nord a oraşului pare bombardastă. Gropile mari şi mici, nămoale şi apă te duc 
cu gândul la poveştile copilăriei. Din păcate este realitatea anului 2015 trăită pe propria 
piele şi cunoscută de către mulţi din cetăţenii urbei. Str. Tismana pietruită în noiembrie 
2014, în prezent arată ca după război. Craiovenii care locuiesc aici spun că la numai 
câteva săptămâni după ce autorităţile au turnat pietriş, gropile au reapărut. În plus, pe 
stradă şi-au pus amprenta şi zăpezile din această irană. Cetăţenii se plâng că strada le-a 
fost asfaltată cu pietrişul rezultat în urma decopertării, dar problema este că la ora actuală 
sunt gropi foarte mari.  Str. Vidra nu există canalizare, nu există apă curentă, iar vecinii 
se ceartă între ei fiindcă la fiecare ploaie apa intră în curţi de la unii la alţii. Oamenii vor 
ca nivelul lor de trai să fie crescut, nu al apelor, nămoalelor şi gropilor pe care oricum le 
plătesc ca şi cum ar fi ceva de lux. Str. Fermierului sau str. Emil Racoviţă care la faţa 
locului spune că este asfaltată, iar aceasta nu are asfalt pe ea. Cunoaşteţi cu toţii că este şi 
o altă categorie de străzi şi anume cele zise asfaltate, dar majoritatea sunt vălurite sau cu 
gropi şi acestea sunt fără număr, fără număr. Doar două exemple sesizate de presa locală 
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care sună cam aşa: pe str. Doljului, aproape toată strada a fost decopertată. Este foarte 
bine că se încearcă reabilitarea, dar au rămas doar câteva praguri de asfalt, care mai mult 
încurcă circulaţia şi probabil şi asfaltarea străzii.  Orice groapă periclitează traficul, iar 
cele de pe bvd. Nicolae Romanescu o fac cu siguranţă, ar trebui să fie semnalizate de 
administratorul drumului, în acest caz primăria,  în caz contrar riscă amenzi între 1.800 şi 
9000 lei. Noi am prefera să le semnalizeze astfel încât să nu riscăm să stricăm maşinile, 
iar amenda ar trebui să nu mai fie pentru că este plătită tot de noi.  Sunt opiniile 
oamenilor. Ştim şi faptul că societatea în care muncim, şi anume Compania de Apă 
Oltenia a obţinut fondurile necesare extinderii sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, 
inclusiv branşamente şi racorduri judeţul Dolj, o investiţie de aproape 17 milioane de 
euro.  Zonele cuprinse în proiect pentru extindere alimentare cu apă potabilă sunt Izvoru 
Rece, Industriilor, Rovine II, Brestei, faţa Luncii, Lascăr Catargiu, zona Romanescu, 
Veterani, Gîrleşti, Bariera  Vîlcii şi un colector de canalizare menajeră pe str. Brestei  şi 
str. Fermierului. Înainte de a dori să faci nişte proiecte, indiferent de ce natură, trebuie să 
faci un inventar exact al tuturor străzilor care aparţin domeniului public care să cuprindă 
toate problemele existente. Şi când te asiguri că totul este la zi, te apuci de proiecte, 
finanţare, ş.a.m.d.  Altfel spus, faci analiza sistemului apoi treci la noul proiect şi ultima 
etapă după ce te asiguri de finanţare este implementarea, adică transpunerea lui în 
practică. Nu poţi să obligi un proprietar privat să cedeze un teren pentru că nu poţi 
finaliza un proiect. La noi aşa se procedează, se pun boii înaintea carului, din păcate. Iată 
de ce solicit ca cetăţenii municipiului Craiova  să fie bine informaţi şi în timp real. A 
propos de asta, inclusiv cu termoficarea, inclusiv cu orizontala, eu de exemplu, pe scara 
mea nu ştie nimeni că se doreşte să se introducă contorizarea pe orizontală. În concluzie, 
ca să revin la subiect, toate acestea nu le spuneam dacă primeam un răspuns şi anume 
solicit un raport care să cuprindă tabele cu situaţia existentă a infrastructurii, deci toate 
străzile care sunt, peste 870 de străzi,  care să conţină număr curent, denumire, sistem 
rutier, sistem ifrastructurii existent, apă-canal, ş.a.m.d. Mai vreau situaţia pe o perioadă 
lungă ca un fel de masterplan a pavării sau asfaltării şi propunerii de finanţare a tuturor 
străzilor, astfel încât fiecare locuitor al Craiovei să ştie că şi strada lui va face parte din 
civilizaţia secolului XXI. Chiar şi 2020 dacă ştie domnul de pe Fermierului că va fi 
asfaltat, barem să ştie de acum că mai are de aşteptat şase ani şi nu o viaţă întreagă. 
 Mai am o interpelare, aici ar trebui să vorbesc foarte mult dar nu este cazul,  este 
vorba de acelaşi domn Velişcu Mihail, dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci de faptul 
că există lege  şi vă spun acum ce spune Autoritatea Naţională pentru Reglementarea în 
domeniul Energiei. Operatorii au obligaţia în realizarea extinderilor de reţele electrice 
odată cu intrarea în vigoare a energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 
activitatea respectivă desfăşurându-se în cadrul reglementat deja comunicat. Nu ştiu de 
ce noi ne mai târguim cu ei. A fost Electrica Oltenia, le-am dat-o cehilor, am participat la 
programele care până în 2017 trebuia să fie totul modernizat în toate cele şapte judeţe. N-
au făcut nimic. 
 D-na Primar: 
 Pentru dl. Cherciu – la una dintre ele cred că v-am răspuns, mă rog, a fost o 
discuţie în contradictoriu, dacă nu s-a înţeles o să mai reiau pentru că acest lucru l-a 
sesizat şi dl. Pană şi aş vrea să fie clar pentru toată lumea. Acum doi ani am pornit să 
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facem distribuţia pe orizontală.  Acum doi ani directorul de atunci s-a dus personal, s-a 
întâlnit cu toate asociaţiile de proprietari.  Mai mult decât atât, au fost puşi fluturaşi pe 
fiecare scară de bloc, afişaţi, că regia asigură acest serviciu gratuit cu condiţia ca 
proprietarii să plătească ţevile.  În situaţia asta suntem acum. S-a făcut public, dacă vreţi 
mai facem încă o dată, dar nu ştiu ce am putea să facem  mai mult decât să le afişăm pe 
scara blocului că acolo bănuiesc că se uită. S-a afişat acum doi ani, vreţi să afişăm în 
fiecare săptămână? Cine a fost interesat a fost interesat. 
 Dl. Pană: 
 Vreau să vă spun că aceşti preşedinţi de asociaţii nu duc politica primăriei, duc alte 
politici. 
 D-na Primar: 
 Ştim, dar în afară de aceste lucruri, s-a făcut inclusiv informarea prin presă.  Nu 
ştim ce să facem mai mult. 
 În ceea ce priveşte Direcţia de Taxe şi Impozite, o să îl las pe dl. genoiu să vă 
răspundă pentru că este în subordinea dânsului. 
 La Ciupercă am reţinut s-o băgăm în comisia de sistematizare, iar în ceea ce 
priveşte greşeala mea pe care am corectat-o ieri în mod public, nu este o vină a 
funcţionarilor primăriei, este o confuzie a mea după ce zilele trecute am avut o discuţie 
despre taxa de la parcare care va trebui să existe, indiferent cum pentru că trebuie să fie o 
taxă de administrare în care să se scoată costurile de administrare a parcării.  Semnez 
6000 de documente pe zi, uneori mai fac şi confuzii. Sper să mi se ierte. 
 Dl. Pană – aţi vorbit atât de mult încât o să trebuiască să fac şi eu expunere mai 
mare. Nu avem sute de funcţionari ai primăriei pe care să-i punem acum să alerge după 
toate străzile să facă tot felul de informări. Să ştiţi că avem doi oameni la compartimentul 
de drumuri de exemplu, care trebuie să ne dea toată lista gropilor din oraş să ştim ce 
asfaltăm. Doi oameni, închipuiţi-vă la câte sute de străzi sunt în acest oraş. Atunci am 
făcut un apel către taximetrişti să ne spună ei unde sunt gropile pe care trebuie să intrăm 
cu prioritate pe străzile intens circulate. Vom ajunge şi pe toate celelalte. În urmă cu o 
lună de zile am trecut cu colegul Radu Preda prin Ploieşti şi ne-am rătăcit în zona de 
periferie.  Am fost foarte miraţi să vedem că toate străzile din Ploieşti sunt asfaltate, deci 
au şi canalizare şi apă potabilă. În Drobeta Turnu Severin este acelaşi lucru. Vreau să vă 
reamintesc că am preluat municipiul Craiova fără 40% canalizare şi apă potabilă. Nu 
erau de secolul XXI. Ştiţi ce simplu ne-ar fi fost ca toţi banii pe care îi are 
municipalitatea să-i bag în asfalt?  Şi ce mult m-ar fi iubit lumea? Dar până atunci trebuie 
să suport toate riscurile, toate supărările pentru că le spargem străzile respective.  Aţi 
vorbit de Merişorului. Păi pe Merişorului s-a introdus canalizare, nu am pus asfalt pentru 
că trebuie să introducem apă până la sfârşitul anului.   Abia după putem să vorbim de 
asfalt, dar haideţi să vedem şi cum am preluat înainte să dăm cu pietre. Spuneţi aici dvs. 
despre proprietari care nu vor să cedeze străzile, că n-ar trebui să fie obligaţi, că ar trebui 
municipalitatea să le cumpere terenul.  
 Dl. Pană: 
 Am zis că atunci când s-a făcut acest proiect, înainte de a fi făcut proiectul trebuia 
să se stea de vorbă cu oamenii, nu după ce vine proiectul acum să ne ducem la oameni să 
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ne rugăm de ei.  Mai este o problemă, lăsaţi şi presiunea vecinilor să fie făcută, nu numai 
noi. 
 D-na Primar: 
 Am lăsat-o. S-au dus oameni de la noi, îmi pare rău că a plecat dl. Albăstroiu, 
pentru că s-a dus personal pe majoritatea acestor străzi cu cadastrist, cu notar, cu absolut 
tot după ei. Nu vor.  Nu poţi să-i obligi. Am făcut o promisiune. Bag toată Craiova până 
la sfârşitul mandatului va avea canalizare şi apă potabilă. Probabil că n-o să pot să 
realizez toată canalizarea din cauza licitaţiilor care or să se prelungească nu din alte 
cauze.   Avem finalizată licitaţia pentru apa potabilă, dacă am fi stat să alergăm după ei 
cum alergăm în continuare, n-am mai fi făcut nimic. Băgăm toate străzile şi după, 
eliminăm toate acele alei sau  străzi pentru care nu am putut să obţinem din partea lor 
acceptul, dar nu mi se pare normal să vină se ne condiţioneze acum că dacă vrem să luăm 
terenul şi să le asfaltăm şi să le băgăm utilităţi, trebuie să le dăm bani. Păi nu este 
suficient cât face municipalitatea că le bagă apă potabilă, le bagă canalizare şi le bagă şi 
asfalt? Vor să mă mai pună să le cumpăr şi terenul privat? Păi nu se poate, este imposibil 
aşa ceva. Dacă nu înţeleg, vor rămâne aşa, dar, încă o dată, pe riscul lor, pentru că până 
în 2020 nu se mai face alt masterplan de apă şi canalizare faţă de cel care se 
implementează deja. Şi atunci o să rămână în sihăstrie. Din păcate, pentru unul care nu 
înţelege şi care este nebun, au de suferit toţi ceilalţi locuitori de pe strada respectivă. Nu 
se poate izola, conducta trebuie să treacă prin mijlocul străzii.  
 Aţi vorbit de Homer – acolo se va lucra cu Compania de Apă, este investiţie pe 
care o face Compania de Apă de 600 milioane lei vechi dacă nu mă înşel că asta este 
suma. Nu este vina noastră că acolo oamenii şi-au astupat canalul. Ei au venit, au făcut 
cereri nenumărate la primărie, să li se astupe canalul. Şi-au astupat singuri cea mai mare 
parte din canal şi după, au mai venit şi de la RAADPFL şi le-au mai pus două basculante 
de pământ acolo, şi acum s-au trezit că sunt inundaţi. Asta se întâmplă şi în Brestei şi ne 
tot gândim cum să rezolvăm problema, pentru că acolo, chiar dacă băgăm canalizare 
pluvială, menajeră, o să fie o mare problemă pentru că pe proprietăţi private  sunt nişte 
izvoare care de fiecare dată când plouă, deversează şi deversează în curţiule oamenilor şi 
n-avem cum să intervenim  pe proprietate privată. Am făcut o celulă de criză împreună 
cu prefecvtul, cu cei de la Ape, cu cei de la ISU cu toată lumea, nu există lege să intru 
peste ei în proprietăţi private, dar găsiţi o soluţie ca să le descurcăm odată  chestiunea 
asta pentru că altfel, putem să facem şi mama investiţiilor şi niciodată acel cartier nu va fi 
adus la lumină. În Brestei, după cum aţi văzut, s-a introdus reţea de apă până la şcoală, şi 
se introduce în continuare pentru că până la sfârşitul anului trebuie să terminăm tot 
Brestei cu apă potabilă. Se asfaltează Prelungirea Brestei, Aleea IV Brestei am obţinut 
bani de la guvern ca să facem, pentru că era o investiţie foarte mare. Pentru o alee de 
câteva zeci de oameni dădeam o gaură destul de mare  în bugetul oraşului. Nu că n.-ar 
trebui descurcaţi şi ei pentru că trebuie descurcaţi la un moment dat. Am avut norocul şi 
am reuşit să puenm mâna pe această investiţie. 
 În ceea ce priveşte celelalte cartiere, Catargiu, Romaneşti, încercăm să le asigurăm 
străzile principale, să le asfaltăm încă de anul acesta.  Să mai rămână doar câteva alei 
secundare unde deocamdată nu putem să facem investiţii cât timp se lucrează la 
canalizare şi apă potabilă. Le luăm pe toate gradual. Să nu aveţi impresia că nu ştim care 
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sunt problemele cartierului, dacă vreţi acum mergem în birou la dl. Radu Preda, are o 
hartă cât tot peretele de mare pe care sunt marcate cu diverse culori care sunt cu apă, care 
sunt cu canalizare, de câte ori avem o problemă ne ducem şi ne uităm la harta respectivă 
dacă nu ne aducem aminte.   
 Dl. Pană, dvs. discutaţii utopii. La început am fost şi eu supărată pe funcţionarii 
primăriei pentru că aveam impresia că nu muncesc. Prea mult. Acum îmi dau seama că 
mulţi dintre ei sunt nişte eroi, să ştiţi. Sunt compartimente cu câte 5-6 oameni care au 
trebuit să implementeze foarte multe proiecte într-un timp record pentru că pierdeam 
banii de la Uniunea Europeană. Dacă mai mergeam în ritmul în care s-a mers înainte de 
mandatul nostru, nu se făcea nicio investiţie. S-au făcut proiectele, ok, şi dacă s-au făcut 
ce s-a întâmplat cu ele că nu s-a mers mai departe. Să se ia finanţarea, să se facă 
licitaţiile, toate procedurile, ş.a.m.d. Licitaţiile aţi văzut şi dvs. că ştim când le începem 
dar nu ştim când le terminăm. Masterplanul de deşeuri nici nu ştiu dacă putem să-l 
implementăm pe fonduri europene pentru că am avut contestaţii şi paracontestaţii. Noi n-
am pierdut  nicio contestaţie în instanţă, le-am câştigat pe toate ca dovadă că oamenii 
ăştia îşi fac treaba. Avem 2 oameni la drumuri care trebuie să ştie toate drumurile din 
oraşul ăsta, toate gropile. Vă daţi seama că este imposibil. Am scos de nu ştiu câte ori la 
concurs post de inginer de drumuri. Nu vine nimeni constructor de drumuri. Şi ştiţi de ce 
nu vine, pentru că este salariu minim pe economie în primărie. Când eşti inginer 
constructor normal că te duci la o firmă privată unde iei nişte salarii decente, ca să nu 
spun foarte bune. Dar nu vii la Primăria Craiova unde ai nebunie, unde ai risc de 
semnătură, la fiecare semnătură stai să te gândeşti de şapte ori dacă mai semnezi sau nu  
şi unde este un salariu minim pe economie. Astea sunt problemele reale. Dacă vrem să 
înjurăm primarul şi funcţionarii publici, nu este niciun fel de problemă. Dar nu rezolvăm 
nimic. Vă mulţumesc.  
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Referitor la punctul de vedere al d-lui consilier Dan Cherciu la punctul 37 de pe 
ordinea de zi, vreau să-l informez că există la nivelul SC Pieţe şi Târguri Craiova, o 
comisie de verificare înainte de propunerea de prelungire a contractelor. Se verifică dacă 
spaţiul respectiv este subînchiriat, se verifică la Registrul Comerţului dacă firma 
funcţionează, se cer certificatele fiscale de la ANAF şi de la Taxe şi Impozite şi se 
verifică să nu fie dator şi se verifică dacă chioşcul a fost modernizat. Toate acestea 
înainte de a se propune prelungirea. Până în acest moment toate propunerile care au fost 
de prelungire, au trecut prin aceste etape. 
 Dl. Preşedinte: 
 O să vă răspund eu la întrebările legate de taxe şi impozite, sunt mult mai multe de 
spus acolo. Din punct de vedere al exigenţei, cred că după ce o să-mi termin mandatul va 
trebui să mă mut din oraş faţă de ce o să-mi facă colegii de acolo, câtă exigenţă s-a făcut 
din partea mea asupra Direcţiei de taxe şi Impozite. Vreau să vă spun că toate materialele 
lăsate de Curtea de Conturi de-a lungul anilor au fost puse în practică în această perioadă. 
Tot ceea ce s-a lăsat de Curtea de Conturi de-a lungul anilor  anteriori şi se repeta, şi se 
repeta, şi se repeta în aceşti ani 2013 – 2014, toate acele materiale au fost puse în 
practică. Mă refer la inventarieri de terenuri de la societăţi comerciale care plăteau 
impozit pe clădiri dar nu aveau impozit pe teren ş.a.m.d. 
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 Vis a vis de ghişee, într-adevăr este o problemă legată de aceste încasări în 
numerar la ghişee de la persoane fizice. Aglomeraţia vine de la persoanele fizice şi se 
întâmplă an de an în perioada ianuarie – 31 martie datorită acelei reduceri de 10%. 
Reuşisem anul trecut să reglementăm în mare măsură organizatoric vorbind, stabilind 
mult mai multe ghişee şi mult mai multe persoane care  să lucreze la un ghişeu. Anul 
acesta am fost dați peste cap, deoarece exact în mijlocul perioadei au fost suspendați 14 
funcționari de la taxe şi impozite, din care nouă chiar funcţionari de la ghișee şi care a 
dereglat fantastic de mult acea activitate. Ei au fost supliniți cu un număr de cinci 
persoane din primărie, dar lipsa de experiență în aşa ceva a făcut ca disfuncţionalitatea să 
fie foarte mare. De ce vă spun acest lucru? Un cetăţean care vine la ghişeu să plătească 
taxele şi impozitele, nu face pur şi simplu o plată ca la orice ghişeu de bancă, ci el îşi ia 
informaţii vis a vis de ceea ce are de plătit, de multe ori are nelămuriri, neconcordanţe 
între ceea ce are el şi ceea ce are de plătit. Lucrurile acestea nu apar la societăţile 
comerciale unde lucrurile sunt mult mai clare şi comunicarea în sistem electronic este 
mult mai lejeră. Marele disconfort pleacă de la cetăţenii fizici şi aglomeraţiei care se face 
acolo, care nu au posibilitatea de a folosi mijloace electronice de comunicare.  Nu au, nu 
cunosc, ş.a.m.d. 
 Via a vis de ceea ce spuneţi dvs. de ghişeul.ro, acel lucru într-adevăr s-a suprapus 
în această perioadă cu un incident neplăcut cu un titlu executoriu de daune cominatorii 
trimis de un executor  judecătoresc la Banca Transilvania. Conform  articolului 139 din 
Codul Fiscal, daunele cominatorii trebuie transpuse printr-o hotărâre judecătorească şi 
transformate în daune compensatorii. Deci titlul executoriu  depus de executorul 
respectiv la Banca Transilvania trebuia dus în instanţă să se transforme în daune 
compensatorii acolo unde noi intervenim şi cu argumentele pe care le avem suspendăm 
acel titlu executoriu. Banca Transilvania a încălcat acest articol din Codul Fiscal 
prevalându-se de o hotărâre a centralei băncilor de la Cluj şi din cauza asta am fost 
obligaţi să blocăm activitatea prin ghişeul.ro demarând în acelaşi timp. Ea este deja la 
serviciul licitaţii înr-o fază foarte avansată, licitaţia pentru relaţia cu altă bancă.  S-a spus 
că asta este singura soluţie, selectarea unei bănci prin licitaţie. Într-adevăr este o formă 
simplă de licitaţie, nu este forma cea mai complexă având în vedere valoarea destul de 
mică a încasărilor prin această procedură însă se va relua foarte rapid. În schimb, noi 
avem o procedură care este unică în ţară. Într_adevăr este greu funcţională, este la 
început, a avut reticenţă şi funcţional vorbind şi direcţia are reticenţă şi cetăţenii. Eu sunt 
convins că va fi în cel mai scurt timp cea mai comodă  modalitate de a plăti aceste 
impozite. Aşa cum aţi remarcat, nu simpla plată este problema, ci informaţia despre ceea 
ce ai de plătit. Începând cu anul 2014 a fost prima dată după o perioadă de mai bine de 
trei ani de zile în care deciziile de impunere şi înştiinţarea de plată nu a mai fost 
transmisă la persoanele fizice. Anul trecut s-a făcut pentru prima dată speculând obligaţia 
fiscală de a face inventarul patrimoniului la sfârşitul anului şi s-a introdus un număr de 
aproximativ 40 mii de astfel de înştiinţări şi decizii în plicurile în care se inventaria şi 
patrimoniul. Anul acesta a fost pentru prima dată  când s-a ţinut o licitaţie separată pentru 
acest lucru pentru că este o obligaţie, conform art. 85  alin. 1 pct. B din Ordonanţa 
92/2003 de a trimite aceste decizii contribuabililor. Suntem obligaţi, noi până acum nu 
le-am trimis, dar anuil acesta s-au respectat şi vreau să vă spun că dintr-un număr de 146 
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mii de contribuabili au fost trimise decizii de impunere şi înştiinţări de plată la 100 mii. 
Ce conţin aceste plicuri? Decizia conţine informaţii  despre ceea ce are în rol cetăţeanul 
respectiv, terenuri, clădiri ş.a.m.d., înştiinţarea de plată  cuprinde informaţii despre ceea 
ce are de plătit în cursul anului 2015 şi restanţe din anii anteriori, inclusiv majorări şi ce 
mai are de plătit. Ele nu se pot trimite, pentru că una din discuţii a fost şi în sensul acesta, 
de ce au ajuns  aceste plicuri acasă la cetăţeni după ce  unii dintre ei îşi plătiseră. Vraeu 
să vă spun că au ajuns la cetăţeni care plătiseră în perioada în care a fost scoasă din  baza 
de date lista datelor care trebuie transmise şi până în momentul în care plicul a ajuns 
acasă într-adevăr au fost mulţi cetăţeni care în perioada asta, dar care este o perioadă 
absolut normală, poate că ea mai poate fi scurtată,   dar au fost cetăţeni care în perioada 
asta şi-au plătit. Aceste decizii odată ajunse acasă, ele au creat un disconfort de ce?, 
pentru că ele nu pot fi trimise decât recomandat, deci nu poate fi trimisă o scrisoare 
simplă, afişată ca o citaţie sau pusă pe uşa apartamentului. Ea trebuie  musai să aibă o 
recomandată în spate şi o confirmare de primire deoarece plicul conţine şi parola şi 
userul, care nu pot fi transmise decât personal, conform legislaţiei.  Cetăţeanul odată 
primind plicul, are în plic parola şi userul şi deci el din momentul acesta poate să 
acceseze în orice clipă soldul lui. Deci rolul lui poate fi accesat pentru că este deţinătorul 
informaţiilor, în momentul în care este utilizator şi ştie să funcţioneze pe un sistem 
electronic de comunicare. Mai mult decât atât, plicurile, asta este noutatea în ţară, conţin 
în partea de jos a lor un cod de bare. Codul de bare dă informaţii asupra rolului lui exact, 
ca parola şi ca userul. În ce sens? Codul de bare este folosit la orice ghişeu din cele 20 de 
sucursale ale BRD de pe raza oraşului Craiova. Banca de Dezvoltare este singura bancă 
cu care am reuşit să facem o înţelegere şi un protocol în care încasează aceste taxe şi 
impozite fără comision. Pentru că una din problemele cu care ne confruntăm şi este o 
problemă la nivel naţional, este faptul că noi nu putem să impunem cetăţeanului pe lângă 
impozit comisionul bancar, iar noi, ca autoritate, nu putem să suportăm acest comision 
bancar. Şi atunci am găsit o înţelegere de la BRD să accepte aceste plăţi fără comision 
bancar. Deci el se poate duce cu înştiinţarea de acasă să-şi plătească comisionul bancar, 
poate să se ducă după 31 martie cu înştiinţarea pe care a primit-o folosind  userul şi 
parola şi văzând la zi informaţii despre ce are de plătit sau pot să folosească codul de 
bare la infochioşcurile care s-au montat deja în craiova, unul dintre ele este chiar la 
Direcţia de taxe şi Impozite, unul este la Palace, unul la Auchan în centre aglomerate, în 
Craioviţa şi vor mai fi multe montate în ultimul timp. Infochioşcul este un aparat 
inteligent în care se introduce  codul de bare şi automat îţi va emite un bon  cu ceea ce ai 
de plătit în momentul respectiv, în ziua respectivă. Cu bonul respectiv te poţi duce la 
orice sucursală a BRD şi să-ţi plăteşti taxele şi impozitele fără niciun fel de problemă. 
Acest sistem este unic în ţară. Este meritul colegilor de la Direcţia Taxe şi Impozite care 
l-au implementat, este greoi, este la început, de-abia acum am reuşit după un an de zile să 
montăm primele infochioşcuri, dar sunt convins că cu eforturi mari lumea va fi învăţată 
să funcţioneze cu ele.  
 În privinţa vignetelor, într-adevăr ideea de a accesa acea soluţie electronică este o 
idee foarte bună. O să încercăm să vedem ce înseamnă un astfel de soft, să  luăm o 
aplicaţie de felul acesta şi s-o planificăm la prima rectificare bugetară şi s-o 
implementăm pentru că dacă Poliţia Locală într-adevăr poate să verifice, atunci stresul de 
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a pune vigneta în geam, să umbli după ea dispare.  E suficient să o ai plătită şi nu mai eşti 
obligat să te duci să o ridici ca să o lipeşti în geam. Este un lucru extraordinar de bun.  
 Dl. Cherciu: 
 De acord în bună parte cu ce susţineţi eu însă v-aş da să daţi atenţie şi unor lucruri 
care nu costă. Aici mă refer la atitudinea funcţionarilor, adică la urma urmelor cei care se 
află de partea cealaltă a ghişeului pot fi chiar selectaţi. Adică vin persoane care înţeleg că 
după patru ore, şase ore de lucru cu persoane fizice, care nu toţi înţeleg, pot să ai o stare 
de nervozitate, dar există funcţionari care  sunt convins, cum există call center, unul 
vorbeşte 12 ore fără să se enerveze, putem să selectăm acele persoane care pot fi cel 
puţin amabile cu contribuabilul care vine să plătească.  
 A doua chestiune care, la fel, nu cred că ar costa foarte mult, este curăţenia. Eu 
sunt convins că bună parte din mizeria care o vedem cu toţii acolo, este din cauza 
comportamentului necivilizat al unora, dar eu cred că nu vom putea impune civilizaţia 
decât tot timpul făcând curăţenie şi poate vom reuşi să scutim pe acei oameni care cunosc 
apa şi săpunul de supliciul de a sta ore întregi într-un aer închis, în mizerie. 
 Dl. Preşedinte: 
 Este doamna directoare în sală şi cred că va ţine cont de toate aceste recomandări, 
pentru că nu sunt, într-adevăr, costisitoare. 
                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 26.03.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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