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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 26 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. dl. Ştefârţă şi dl. 
Socoteanu) şi 2 consilieri întârzie (dl. Vasile şi dl. Ştefănescu).  Potrivit regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect pentru şedinţa 
ordinară din luna martie, unde au fost adoptate 48 de hotărâri, avem controlul exercitat 
de prefect pentru 47 de hotărâri, toate temeinice şi legale, fără control de legalitate 
hotărârea nr. 125/2015, pentru denumirea străzii Bariera Vâlcii – Şimnicul de Jos, zona 
Cernele. De asemenea, supun  votului dvs. procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 
de 26.03.2015. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-nei consilier Gheorghiţă pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     D-na  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 3934/24.04.2015, 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 30.04.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 
data de 31.03.2015. 

3. Proiect de hotărâre aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 31.03.2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al 
anului 2015. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015.   

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2015. 

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

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete cu hrană pentru veteranii de 
război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor Zilei Veteranilor de 
Război, respectiv Zilei Victoriei, sărbătorite în data de 29 aprilie, respectiv în data 
de 9 mai. 

17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din 
data de 30.04.2015. 

18. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dnei. Câmpeanu Adriana din 
funcţia de membru supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A. 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea drei. Şuiu Elena Andreea în consiliul de 
administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova.  

20. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe 
clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Centru 
locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”. 
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21. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe 
clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Cabinete 
medicale”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie prin 
pulverizare aeriană. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Atletică 
Grea din municipiul Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe din cele destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 A, bl.B05, 
sc.1, ap.19. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.180, bl. R 16, sc.1, 
ap.12. 

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

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile având destinaţia de 
locuinţe. 

28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter.  

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

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

31. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

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

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2006 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
desfăşurare a activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din 
municipiul Craiova.    

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu S.C. GETICA OOH S.R.L. 
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35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de 
administrare a domeniului public şi privat date în competenţa Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova, bloc S46, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 11”. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.725/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova, bloc S53, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 6”. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.726/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova, bloc S55, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 1”. 

39. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 Punctul 14 a fost retras de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în 
ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 

 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 
data de 31.03.2015. 

3. Proiect de hotărâre aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 31.03.2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al 
anului 2015. 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015.   

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

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete cu hrană pentru veteranii de 
război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor Zilei Veteranilor de 
Război, respectiv Zilei Victoriei, sărbătorite în data de 29 aprilie, respectiv în data 
de 9 mai. 

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din 
data de 30.04.2015. 

17. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dnei. Câmpeanu Adriana din 
funcţia de membru supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A. 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea drei. Şuiu Elena Andreea în consiliul de 
administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova.  

19. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe 
clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Centru 
locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”. 

20. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe 
clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Cabinete 
medicale”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie prin 
pulverizare aeriană. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Atletică 
Grea din municipiul Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe din cele destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 A, bl.B05, 
sc.1, ap.19. 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.180, bl. R 16, sc.1, 
ap.12. 

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

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile având destinaţia de 
locuinţe. 

27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter.  

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

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

30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

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

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2006 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
desfăşurare a activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din 
municipiul Craiova.    

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu S.C. GETICA OOH S.R.L. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de 
administrare a domeniului public şi privat date în competenţa Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova, bloc S46, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 11”. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.725/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
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proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova, bloc S53, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 6”. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.726/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova, bloc S55, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 1”. 

38. Întrebări şi interpelări. 
 

 

   
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 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 execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

trimestrul I al anului 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, 
la data de 31.03.2015. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 31.03.2015, conform 

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

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

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

3. Proiect de hotărâre aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 31.03.2015. 

  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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 
31.03.2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

      Dl. Secretar: 
     Anexa 8 a suferit o modificare, la capitolul 67.02, suma de 38 mii lei din poziţia 4 
denumită spaţiu public la Biserica Sfântul ilie, se trece la următoarea poziţie, stadion de 
atletism. Cu această modificare v-aş ruga să fie supus la vot. 
     Dl. Pană: 
     Vă spun pentru că nu ne-am văzut deloc până acum „Hristos a înviat!” şi revenind la 
subiectul de astăzi, bineînţeles că sunt foarte multe puncte cu care eu sunt de acord, dar 
sunt şi câteva la care am semne de întrebare. Sumele nu sunt mari, 40 mii lei pentru 
elevii Liceului de Artă, este un lucru foarte bun, dar ele acoperă dacă vreţi, problemele 
CEZ-ului şi mi s-ar fi părut normal şi de bun simţ ca aceşti bani să vină din partea CEZ-
ului care nu este o firmă atât de săracă. Încă o dată, lucrurile care se fac acolo sunt 
extraordinare, şi am văzut acei elevi lucrând la aceste chestiuni, dar mi se pare că suma 
ar fi trebuit să fie mult mai mare, şi trebuie ca şi noi, în calitate de consiliu, să nje facem 
simţiţi pentru aceşti copii. Noi atragem investitorii, dar nici nu-i lăsăm, dacă vreţi, să 
poată să-şi facă lucrări care să încadreze cu centrul istoric. Sunt de acord şi în sfârşit se 
pune problema acestui pasaj  în cartierul pe care eu îl solicit de mult, dar înainte de a face 
acest pasaj, acolo este o trecere peste calea ferată care ar fi bine să o facem să fie 
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corespunzătoare. Foarte mkulţi şoferi, să nu mai spun şi de alte lucruri, printre care şi eu, 
mă înjur singur pentru că asta este situaţia de acolo. La calea ferată de la rampa militară. 
Eu am văzut-o acum, am trecut şi acum. Dacă vrem să facem o lucrare   de calitzate, eu 
ştiu că ea costă. 
     D-na Primar: 
     O lucrare de calitate costă 200 mii euro, pentru că CFR ne-a cerut să punem cauciuc 
nu ştiu de care, ş.a.m.d. Ca să dai 200 mii euro pentru 6 m de stradă, mi se pare înfiorător 
de mult. Nu pot să negociez că ăsta este preţul tuturor firmelor de pe piaţă.   
      Dl. Pană: 
      Nu puteţi negocia? Am văzut asemenea treceri peste calea ferată şi la noi în ţară, dacă 
vreţi mergeţi la Turnu Severin şi veţi vedea. 
     D-na Primar: 
     Trei ani m-am chinuit să iau avizul de la CFR, în fiecare săptămână. Întrebaţi 
funcţionarii din primărie  că la fiecare şedinţă îi întrebam dacă a venit avizul. Abia acum 
ni l-au dat, ne-au permis să reparăm acolo zona respectivă.  
     Dl. Pană: 
     Am văzut că s-a reparat, dar să vedeţi că acea reparaţie nu va rezista, asta este 
problema. Facem alta şi până la urmă o să ajungem la aceeaşi sumă de bani.  
     Mai este o problemă şi eu vreau să evităm anumite discuţii care apar pe parcursul 
anului şi mai ales între noi. Ştiu foarte bine, deşi sunt primul care am susţinut şi susţin 
această asociaţie, în calitatea aceea de a deveni capitală culturală europeană, dar haideţi 
să ne hotărâm odată cu sumele acestea. Ori le dăm bani ori nu le dăm, pentru că aţi văzut 
ce discuţii au apărut şi în presă şi  eu nu vreau să mai apară asemenea discuţii referitoare 
la modul în care se utilizează aceşti bani, începând de la deplasarea de la Bruxelles şi 
terminând cu acea publicitate pe care tot aici în şedinţă dl. consilier  Cherciu a relatat 
foarte în detaliu. De aceea să se stabilească încă o dată clar, în februarie puteam să 
spunem că dăm sau nu dăm niciun ban, am dat 400 mii, acum nu mai dăm 400 mii. 
Haideţi să ne hotărâm ce sumă trebuie, de aşa natură încât să ştim. Eu ştiu că atunci când 
îţi faci un proiect,  îţi stabileşti clar în buget suma care îţi trebuie şi ce sumă trebuie să 
dăm noi pentru această chestiune. Foarte multe din aceste lucrări sunt absolut necesare, şi 
n-aş putea să nu fiu de acord cu această problemă, însă atenţie şi la ceea ce am ridicat şi 
eu. Vă mulţumesc.  
     D-na Primar: 
     Asta cu cutiile şi cu CEZ-ul cred că puteaţi să o ridicaţi la interpelări. În orice caz, eu 
vreau să mulţumesc CEZ-ului pentru că a ţinut cont de observaţiile  noastre şi au 
cumpărat cutii noi pentru centrul vechi. Toate cutiile au fost schimbate, Distrigaz-ul a 
făcut acelaşi lucru, totul este nou. Acum să-i punem să ne cumpere şi vopselurile mi se 
pare un pic cam exagerat totuşi. 
     În ceea ce priveşte asociaţia „Craiova-capitală culturală” dvs. sunteţi stăpâni pe 
decizie. Susţineţi sau nu susţineţi, nu este nicio problemă. Dacă vreţi punctul meu de 
vedere şi cred că ar trebui să facă acest lucru asociaţia  culturală, ar trebui să se adreseze 
tuturor judeţelor din Oltenia, având în vedere cî Craiova candidează împreună cu judeţele 
Olteniei. Este obligatoriu ca să arătăm că susţinem obiectivele asociaţiei printr-o sumă de 
bani şi aşteptaţi-vă la situaţia în care vom câştiga, că va trebui la un moment dat să 
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stabilim şi un buget chiar pentru anul 2021 şi să spunem cu cât va contribui comunitatea 
locală, cu ce sumă de bani pentru anul 2021. Şi cultura costă.  
     D-na Preşedintă: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 831.714,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 858.514,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 9 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.  
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” 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 Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 34.780,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 32.763,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.017,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 35.038,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 33.021,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.017 
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 
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.  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal 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 Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
-  total venituri –7.768,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
- total cheltuieli –7.768,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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

Local al Municipiului Craiova nr.38/2015. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

8. 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 – 967.841,00 mii lei; 
-  total cheltuieli – 996.153,00 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.  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi 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.  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” 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 Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” 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 Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Operei Române 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 Operei Române 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 Opera Română 
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 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 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 Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” 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 Casei de Cultură “Traian 

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

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

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

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

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 
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 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete cu hrană pentru 
veteranii de război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor Zilei 
Veteranilor de Război, respectiv Zilei Victoriei, sărbătorite în data de 29 
aprilie, respectiv în data de 9 mai. 

 Dl. Badea: 
 În acest proiect este vorba de cererea asociaţiei veteranilor pachete sau resursă 
financiară pentru veteranii de război, pentru două evenimente. Ziua Veteranilor de 
Război şi Ziua Victoriei. D-na primar, v-aţi uitat să vedeţi în ce constau aceste pachete pe 
care le dau veteranilor?  2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez, 1 kg mălai. Am făcut 
un calcul, este vorba de 20 lei adunate. Pe două evenimente înseamnă 40 de lei. Cred că 
este jignitor să oferim noi, consiliul local, celor 130 de bătrâni veterani de război 
asemenea pachete. Eu sunt sigur că dvs. nu ştiaţi. Vă propun să ridicăm cuantumul 
acestor pachete, pentru că altfel este jenant. 
 D-na Primar: 
 Dvs. sunteţi om de afaceri foarte potent din punct de vedere financiar. Cred că puteţi 
să faceţi o sponsorizare dacă nu sunteţi mulţumit de decizia noastră, a executivului, sau 
puteţi să vă convingeţi colegii să votaţi altceva. Deocamdată noi am oferit aceleaşi 
condiţii ca pentru  celelalte 17 mii de familii care primesc astfel de ajutoare de la 
municipalitate. Dacă dvs. credeţi că jignim 17 mii de familii, probabil că data viitoare o 
să-i convingeţi să vă voteze pe dvs.   
 Dl. Badea: 
 Eu nu consider că dvs. jigniţi 17 mii de oameni, sau eu. Nu vreau acest lucru. Eu 
vreau să spun că acest cuantum este extrem de mic şi este important pentru aceşti 130 de 
veterani de război ca noi, cei din comunitate, să le dăm mai mult, să le dăm aproape ceea 
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ce ei merită. Dvs. puteţi să faceţi o rectificare sau o propunere de amendament. O 
propunere chiar o fac eu să ridicăm cuantumul acestei sume. Ba mai mult, pentru că mi-
aţi spus că sunt om de afaceri, eu am să dau 100 milioane pentru aceste două activităţi. 
Voi veni su sponsorizare la primărie. 
 D-na Primar: 
 mi se pare o sumă jignitoare, dacă nu vă supăraţi. Puteaţi să daţi mai mult. 
 Dl. Badea: 
 Dvs. ştiţi cât reprezintă cuantumul celor două pachete adunate pentru cei 130 de 
oameni pe care îi oferiţi dvs? Înseamnă 5200 lei, doamnă, pe care primăria din Craiova îi 
dă. Eu, Pavel Badea o să vin cu 100 milioane, iar dvs. spuneţi că este puţin? 
 D-na Primar: 
 Este deja a patra oară când interveniţi. Aveţi şi un amendament sau doar ţipaţi la 
mine? Sau vreţi doar să faceţi circ? 
 Dl. Badea: 
 Nu vreau să fac circ, vreau să spăun că suma de 100 milioane pe care dvs. consideraţi 
că este jignitoare, este dublă faţă de ceea ce oferiţi dvs., primăria. Este posibil ca 
amendament să ridicăm cuantumul acestei sume pentru aceşti 130 de veterani de război 
care cred că merită, având în vedere că sunt 70 de ani de la sfârşitul războiului?  
 D-na Primar: 
 Dvs. sunteţi consilier local, dvs. luaţi decizii aici, eu doar le pun în aplicare. 
 Dl. Badea: 
 Eu am propus un amendament şi dvs. mi-aţi răspuns deja. 
 D-na Preşedintă: 
 Dvs. cunoaşteţi care este regulamentul consiliului local. Puteaţi să propuneţi un 
amendament, să nu transformaţi într-un dialog interpelarea dvs. 
 Dl. Badea: 
 Am depus amendamentul. Amendamentul este acela de a aloca o sumă mai mare 
pentru cele două evenimente. 
 D-na Primar: 
 Cât şi de unde îi luăm, dl. Badea? Ştiţi cum se face un amendament. Dacă nu ştiţi, 
învăţaţi. Care este cuantumul şi de unde luăm banii? Plus că tocmai aţi aprobat bugetul la 
primele puncte. Despre ce mai vorbim acum? 
 Dl. Badea: 
 Vreţi să vă dau soluţia? 
 D-ra Predescu: 
 Este foarte adevărat că situaţia veteranilor de război este diferită de cea a persoanelor 
care primesc ajutor de la stat prin consiliul local. Eu mulţumesc în mod deosebit 
colegului nostru dl. Pavel Badea şi fac un apel şi către ceilalţi colegi de a participa prin 
sponsorizări la mărirea cuantumului ajutorului de care vor beneficia din partea 
municipalităţii aceste persoane care, cu preţul vieţii au apărat ţara şi suntem ceea ce 
suntem astăzi datorită lor şi celorlalţi din întreaga ţară. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cilibiu: 
 Felicit iniţiativa colegului meu, dl. Pavel Badea, dar aş vrea să-i spun şi dumnealui şi 
tuturor din sală că mai este un an până începe campania electorală şi m-aş bucura dacă 
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am înţelege că de fapt, orice iniţiativă, nu neapărat de sărbătorile pascale sau de 
sărbătorile de Crăciun, orice iniţiativă de acest gen este bine venită atât timp cât  tu 
personal îţi permiţi şi doreşti să ajuţi oamenii. Eu zic merci că există disponibilitate din 
partea administraţiei Primăriei Craiova, doamna primar şi echipa dumneaei fac aceste 
gesturi  care puteau să le treacă cu vederea şi de aici înainte ca să ajungem să 
transformăm o şedinţă de consiliu într-o mică sămânţă de campanie electorală mai este 
mult. Vă mulţumesc. 
 Dl. Badea: 
 Mi s-a enunţat numele şi conform regulamentului de funcţionare al consiliului local, 
am drept la replică. Îi răspund d-lui Cilibiu că nu a fost nicio intenţie de a face campanie 
politică. Nu am enunţat numele unui partid, nu am făcut decât o remarcă de bun simţ  vis 
a vis de a da nişte bani unor oameni care cu adevărat merită respectul nostru. Deci, dl. 
Cilibiu, vă înşelaţi. Nu este campanie politică. 
 D-na Preşedintă: 
 Dvs. trebuia să propuneţi acest amendament în şedinţa de comisie. Atâta timp cât n-aţi 
făcut-o este tardivă. 
 Dl. Nicoli: 
 În primul rând, vreau să transmit pe această cale veteranilor viaţă lungă şi mă bucur 
că ei apreciază ca un gest care vine să îi onoreze. Noi astăzi, nu facem altceva decât îi 
onorăm. Sunt oameni care au nevoie de respectul nostru şi municipalitatea prin noi 
astăzi, a propus o sumă, a propus un gest care este un simbol. Ei sunt simbolul nostru şi 
nu au nevoie neapărat de aceste sprijine materiale. Cer să votăm aşa cum a fost proiectul 
pentru că eu cred că vor fi mulţumiţi şi să-i invităm eventual la evenimentele noastre de 
remember atunci când sunt cu adevărat onoraţi. Vă mulţumesc. 
 D-na Preşedintă: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  acordarea de beneficii sociale, cu ocazia evenimentelor din acest an, 

Ziua Veteranilor de Război, respectiv Ziua Victoriei, sărbătorite în data de 29 
aprilie, respectiv în data de 9 mai, constând în câte un pachet cu alimente pentru 
fiecare eveniment în parte, ce va conţine 2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg 
orez, 1 kg mălai, pentru fiecare veteran de război prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare în vederea distribuirii pachetelor cu alimente, sunt asigurate 
din bugetul local. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
     Dl. Badea: 
     D-na preşedintă, v-aţi pierdut, s-a propus un amendament. Trebuia să propuneţi la vot 
şi cu amendamentul meu. Aşa era corect. 
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     D-na Primar: 
     Daţi-mi voie şi mie să intervin că este deja comică această situaţie. Ca orice cetăţean 
nemulţumit, dl. Badea, dacă faci, de ce faci. Sau nu este bine cum faci, ar trebui mai 
mult, mai frumos, mai rotund, mai colorat, mai albastru. Dvs. n-aţi formulat un 
amendament, din păcate, pentru că un amendament care se referă la buget,  la o sumă de 
bani, trebuie să conţină următoarele lucruri: care este suma de bani, de unde se ia, din 
buget, şi unde se transferă. Ce aţi spus dvs., am vrea să fie mai mare suma, şi noi am vrea 
să fie mai mare, dar daţi soluţii. 
     Dl. Badea: 
     Sunt sigur că în sufletul dvs. sunteţi de acord cu mine. 20 de lei pentru un pachet 
pentru veterani, este prea puţin. 
     D-na Primar: 
     Puţin este şi pentru cei 17 mii de familii.  
     Dl. Badea: 
     De ce faceţi comparaţie între 17 mii şi 130 persoane? Noi vorbim pentru pachete 
pentru 130 persoane nu pentru 17 mii.  
     D-na Primar: 
     Pentru că este un gest. Exageraţi. S-a votat, ce mai discutăm acum? Dacă n-am avea 
camerele aici cred că aţi fi foarte liniştit. 
     Dl. viceprimar Daşoveanu: 
     A fost unanimitate de voturi pe propunerea primăriei.  N-aţi votat împotrivă. Dvs. vă 
dedublaţi? Votaţi o dată cu propunerea primăriei, după care vreţi să votăm şi 
amendamentul? Aţi votat propunerea primăriei. Dacă aţi votat propunerea primăriei, 
înseamna că aceasta este cea însuşită şi de dvs. La un minut vă schimbaţi părerea? 
     Dl. Secretar: 
     Fac trimitere la regulamentul pe care dvs. l-aţi invocat, respectiv la art. 93 alin. 4, care 
spune în felul următor. Amendamentele se supun spre  dezbatere comisiilor de 
specialitate, după care în plen, în situaţia în care au fost respinse.  Având în vedere că la 
punctele 1 – 8 am avut bugetele, şi s-au votat înainte de acest punct de pe ordinea de zi, 
amendamentul dvs. este inadmisibil. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi 
în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 30.04.2015. 

 Dl. Badea: 
 Nu am văzut la acest proiect materialul contractului de delegare de gestiune.  Noi 
îl mandatăm pe dl. Pîrvulescu Ionuţ să ratifice un contract. Ce înseamnă ratificare? 
Înseamnă că noi, consiliul local, o să ne însuşim un act semnat deja, fără a fi prezentat 
anterior. Îi rog pe cei din executiv de acum încolo să pună aceste contracte la material ca 
să putem să avem cunoştinţă despre ceea ce scrie acolo. Nu de alta, dar poate delegăm 
aceste contracte care au clauze care nu sunt de competenţa noastră, a consiliului local. 
        D-na Primar: 
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       De acord cu propunerea dvs. şi nu ştiu de ce nu s-a făcut aşa.  
       D-na Preşedintă: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
30.04.2015, ordinea de zi cu privire la ratificarea contractului de delegare de 
gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi a actelor 
adiţionale nr.1, 2, 3, 4 şi 5 încheiate la acesta. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Pîrvulescu 
Ionuţ Cosmin 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 19 voturi pentru şi 3 
abţineri (Cherciu, Badea, Albăstroiu).  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dnei. Câmpeanu Adriana din 
funcţia de membru supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. 

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

      Art.1. Se ia act de demisia dnei.Câmpeanu Adriana din funcţia de membru supleant în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

      Art.2. Se aprobă desemnarea dlui. Glăvan Alin în calitate de membru supleant în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.  

      Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.6 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2007, republicată, cu privire la 
reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A şi Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.4/2015. 

      Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, dna.Câmpeanu Adriana şi dl. Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu). 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea drei. Şuiu Elena Andreea în consiliul 
de administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova.  

 Dl. Badea: 
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 Aş vrea s-o vedem şi noi, consilierii, pe d-ra Şuiu. Măcar s-o cunoaştem, dacă tot o 
mandatăm şi o trimitem acolo, să ştim cine este, s-o văd şi eu că eu n-o cunosc. Nu vă 
supăraţi pe mine, dar nu este normal s-o cunoaştem? Totodată, l-aş întreba pe dl. 
Mischianu, este funcţionar public sau nu? Nu scrie nicăieri, n-am văzut un CV al dânsei, 
era normal ca cei care întocmesc dosarele să ne pună şi nouă la dosar  CV-ul. 
 D-na Primar: 
 Nu este vorba despre o numire de persoane, este vorba de o recrutare. Ştiţi foarte bine 
că acum aceste lucruri se fac prin firme de recrutare. Nu ştiu de ce mă chestionaţi pe 
mine pentru nişte chestiuni pe care trebuia să le rezolve aparatul funcţionăresc.  
 Dl. Badea: 
 Nu v-am întrebat pe dvs., l-am întrebat pe dl. Mischianu dacă este funcţionar public şi 
de ce nu este CV-ul dânsei la dosar, că nu am fi avut această discuţie. Este funcţionar 
public? 
 Dl. Secretar: 
 Face parte din aparatul de specialitate al primarului, nu ştiu dacă este funcţionar 
public sau personal contractual, cred că este funcţionar public, şi indiferent de calitate, 
dacă este funcţionar public sau personal contractual, fiind desemnată de către dvs. , de 
către autoritatea tutelară, pentru că aceasta este denumirea în conformitate cu OG 109, nu 
este niciun motiv de incompatibilitate.  Procedura de selecţionare a acestor funcţionari 
este desemnată în temeiul OG 109 de către o firmă specializată în recrutarea 
personalului. 
 Dl. Badea: 
 Art. 5 al OG 109/2011spune că aceste persoane nu pot fi selectate din rândul 
funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare 
sau altor instituţii publice, deci să avem grijă să nu fie incompatibilitate. Are 5 ani de 
experienţă, pentru că aceeaşi ordonanţă de guvern spune la litera b că un reprezentant al 
autorităţii tutelare cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniu, al regiei autonome poate 
fi numit. Îndeplineşte aceste două condiţii?  Nu de alta dar dacă este în incompatibilitate, 
nu-i dă viză de legalitate din partea cealaltă de la Prefectură şi ne facem noi de râs. Dl. 
secretar, dvs. ar trebui să-mi răspundeţi la aceste întrebări. 
 Dl. Secretar: 
 Condiţiile de selectare le face această firmă.  
 Dl. Badea: 
 Dacă firma aceea a greşit, noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea şi greşeala lor? 
Este clar. OG 109/2011 spune clar că aceste persoane nu pot fi selectate din rândul 
funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din rândul funcţionarilor publici. 
Este o problemă de legalitate. Dânsul ne poate răspunde. Totodată are 5 ani de 
experienţă? Că scrie clar la lege dacă nu are 5 ani de experienţă nu poate. Ne facem de 
râs noi şi alături de noi şi d-na primar.  
 D-na Preşedintă: 
 Ar fi trebuit să puneţi problema asta în comisii, pentru ca ea să fie lămurită mai 
înainte să ajungă în această şedinţă publică.  
 D-ra Predescu: 
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 Este foarte adevărat că la dosarul şedinţei trebuia să avem depuse documentele 
solicitate, respectiv CV-ul şi actele care au fost avute în vedere de comisia de recrutare. 
Pe de altă parte citind OG 109/2011, aparent dl. Badea sub unele aspecte are dreptate, dar 
trebuie coroborate cu dispoziţiile acesteia, respectiv se face vorbire în mod distinct la 
litera b, reprezentantul autorităţii tutelare, adică  persoana în discuţie, iar la litera c se 
face vorbire despre restul membrilor, de la 3 la 5 membri, ai consiliului de administraţie, 
cărora în mod expres, numai acestora le este arătată incompatibilitatea dată de calitatea 
de funcţionar public.  Pe contariu dacă numai pentru aceştia este arătată 
incompatibilitatea, iar mai jos incompatibilitatea generală  este dată de alte aspecte şi 
anume să nu fi fost condamnat, rezultă că persoana avută în vedere la litera b nu a fost 
avută în vedere de legiuitor sub aspectul incompatibilităţii de a fi sau nu funcţionar 
public. Pe de altă parte este foarte adevărat că pentru toate persoanele este prevăzută 
condiţia de experienţă şi vechime, dar tot OG arată în cuprinsul acesteia că în funcţie de 
specificul regiei autonome pentru care se face recrutarea, comisia de recrutare va aprecia 
îndeplinirea condiţiilor legale. Pe cale de consecinţă, chiar dacă la începutul ordonanţei 
la art. 4 legiuitorul arată că autoritatea locală, respectiv consiliul local are atribuţia de a-i 
numi cu respectarea condiţiilor legale, cele evocate înainte, atâta timp cât noi suntem 
puşi în situaţia de a vota o recrutare deja făcută de către o comisie, o firmă de recrutare 
specializată în desfăşurarea  acestui tip de activitate, cea care îşi asumă răspunderea în 
principal cu privire la îndeplinirea condiţiilor este comisia de recrutare. 
 Dl. Pană: 
 Este adevărat că noi venim aici ca să luăm decizii şi hotărâri şi aceste hotărâri rămân 
definitorii dar mi se părea normal şi corect ca această firmă de recrutare să ină şi să ne 
prezinte un material cu concluziile respective, altfel decât să luăm decizia de a o numi 
fără să ştim ce este în baza aceasta, chiar dacă îşi asumă responsabilitatea şi afirmă, 
responsabilitatea până la urmă cade asupra noastră, pentru că noi suntem cei care luăm  
decizia de numire în funcţie, aşa cum spune practic ordonanţa de urgenţă. De aceea mi se 
pare normal, încă o dată, ca la şedinţele în care se supun spre aprobare indiferent dacă 
sunt de către firme autorizate sau neautorizate, să vină cu materialul probator, adică 
materialul de susţibnere al acestei chestiuni, altfel noi ne transformăm aici în a dezbate 
dacă este legal, dacă nu este legal. De aceea, este bine, într-adevăr, ca şi în comisii să se 
discute. Vreau să spun că s-a făcut vorbire de comisii, eu sunt nemulţumit  de modul în 
care ieri s-au prezentat oamenii în comisie, că altfel nu aş fi ridicat sau nu ridic 
problemele aici, dacă în comisie ar fi avut loc dezbateri sau ar fi fost oameni care să 
dezbată problemele acolo. Vă mulţumesc. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Aici avem de-a face cu două aspecte: unul este un aspect ridicat de dl. consilier 
Badea, celălalt este un aspect procedural. Din punctul meu de vedere  toate aceste lucruri 
trebuiau lămurite în comisii, altfel nu mai au sens aceste comisii. Putea fi cerut în 
comisie materialul firmei de recrutare pentru că tocmai ăsta a fost scopul să se recruteze 
o firmă care să facă aceste selecţii pentru a nu da posibilitatea să se facă greşeli. Dacă am 
avut un sentiment de neregularizare a lucrurilor în ceea ce a făcut firma de recrutare, 
puteam să solicităm acel material care stă la baza recrutării. Celălalt aspect care este 
tehnic a fost ridicat de dl. Badea şi, într-adevăr, este posibil să fie şi acolo scăpări la 
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recrutarea respectivă, dar, încă o dată precizez, când mai avem astfel de situaţii, este bine 
să le lămurim în comisii, altfel nu mai văd sensul acestor comisii. Pentru acest lucru eu 
propun să scoatem de pe ordinea de zi acest punct, să-l verificăm aşa cum este normal, şi 
materialul firmei care a făcut recrutarea.   
 Dl. Nicoli: 
 Nu mai putem să-l scoatem de pe ordinea de zi pentru că l-am discutat. Eu propun să-l 
votăm. Putem să-l amânăm eventual.  
 D-ra Predescu: 
 Executivul poate să-şi retragă în orice moment punctele de pe ordinea de zi. Era în 
timpul dezbaterilor, nu fusese supus votului. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Avem aici reprezentantul secretariatului primăriei care poate să hotărască retragerea 
sau nu. Noi am propus acest lucru. Nu putem noi din postura de consilier să stabilim dacă 
se retrage sau nu. Secretarul este cel care hotărăşte acest lucru din punct de vedere al 
legalităţii retragerii acestui punct. Noi am propus acest lucru datorită neclarităţii care 
apare în jurul acestui punct. 
 Dl. Secretar: 
 Art. 86 alin 2. Odată începută dezbaterea  pe articole, iniţiatorul poate să retragă 
proiectul până la momentul adoptării cu votul majorităţi consilierilor prezenţi în şedinţă. 
Deci cu votul dvs. se poate retrage. 
 D-na Preşedintă: 
 Supun la vot retragerea. Cine este pentru? Votat cu 20 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă (Nicoli, Manda). Proiectul de hotărâre a fost retras.  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata 
impozitului pe clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, 
pentru clădirea „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se respinge cererea de scutire de la plata impozitului pe clădiri datorat de Fundaţia 

Creştină „Ethos”-Craiova, pentru clădirea „Centru locuinţe sociale pentru 
persoane vârstnice”, având în vedere considerentele prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Fundaţia Creştină 
„Ethos” vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Cherciu).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata 
impozitului pe clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, 
pentru clădirea „Cabinete medicale”. 
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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 respinge cererea de scutire de la plata impozitului pe clădiri datorat de Fundaţia 

Creştină „Ethos”-Craiova, pentru clădirea „Cabinete Medicale”, având în vedere 
considerentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Fundaţia Creştină 
„Ethos” 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 tarifului pentru activitatea de 
dezinsecţie prin pulverizare aeriană. 
Dl. Secretar: 

  Proiectul a suferit modificări. V-am transmis totul pe masă. Cu această modificare 
v-aş ruga. 
  Dl. Pană: 
  Eu şi ieri în comisie, că am văzut că s-a pus accentul pe comisie, am întrebat care 
este eficienţa acestei acţiuni. Eu sunt de acord pentru că ştiu ce am păţit vara trecută 
personal şi cu ţânţarii şi cu alte asemenea fenomene. De aceea, am întrebat ieri care este 
eficienţa, adică prin această chestiune. Suma nu este mare. Nu este vorba de sumă. Este 
vorba de eficienţa acestei acţiuni. 
  D-na Primar: 
  Este mai eficient decât am avut anul trecut 20 de angajaţi cu nişte pompe în spate 
prin tot oraşul.  
  D-na Preşedintă: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.l. Se aprobă tariful pentru activitatea de dezinsecţie prin pulverizare aeriană în 
cuantum de 128,10 lei/hectar. 

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

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala 
Atletică Grea din municipiul Craiova. 

       Dl. Secretar: 
       Introducerea pentru scutirea de taxe cu gratuitate şi a Liceului cu program sportiv 
Petrache Trişcu. 
     Dl. Pană: 
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      Este foarte bine că s-a băgat, dar eu aş zice şi oricare alt liceu care solicită. Poate mai 
sunt şi alte licee cu această solicitate de gratuitate, care fac sport: volei, baschet, handbal. 
Aşa aş zice eu că ar trebui completat acest punct. 
     D-na Preşedintă: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. (1) Se aprobă tarifele de închiriere pentru Sala Atletică Grea din municipiul 

Craiova, str.Ştirbei Vodă, nr.34A, după cum urmează: 
- pentru cluburi private şi persoane fizice sau juridice – 100 lei/oră; 
- pentru cluburi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerul 

Tineretului şi Sportului – 35 lei/oră. 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.1, lit.b  cluburile aflate în subordinea Ministerului  

Educaţiei Naţionale şi Ministerului Tineretului şi Sportului care până la 
momentul preluării Sălii Atletică Grea de către Sport Club Municipal Craiova , 
aveau în derulare contracte de parteneriat, colaborare cu Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Dolj, respectiv Sport Club Municipal Craiova, acestea 
beneficiind în continuare de gratuitatea prevăzută de Hotărârea Guvernului 
nr.116/2014, precum şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Pană). 
 
  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe din cele destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din 
imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 
A, bl.B05, sc.1, ap.19. 

  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 completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă situată în municipiul 
Craiova, Calea Severinului, nr.30 A, bl.B05, sc.1, ap.19, compusă din 2 camere, 
în suprafaţă de 30,8 mp. şi dependinţe în suprafaţă de 27,10 mp. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Turnescu Ion, a locuinţei 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
în cuantum de 86,33 lei.  

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.04.2015                                                         24                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Turnescu Ion 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 aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, 
nr.180, bl. R 16, sc.1, ap.12. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Guţă Florea Luiza, a locuinţei 

proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.180, bl. R 16, sc.1, ap.12, 
compusă din 1 cameră în suprafaţă de 22,36 mp. şi dependinţe în suprafaţă de 
28,48 mp. 

Art.2.  Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre,  
în cuantum de 55,54 lei.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată 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 şi Guţă Florea Luiza vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

25. Proiect de hotărâre privind 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 
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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.  
 
 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului 
Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile având 
destinaţia de locuinţe. 

       Dl. Badea: 
       Nu sunt împotriva acestui proiect, dar atrag atenţia. Aceste locuinţe sunt închiriate 
către persoane care îndeplineau anumite condiţii pentru repartizarea locuinţelor din 
domeniul privat al statului.  Schimbarea destinaţiei acestor locuinţe în locuinţe sociale 
presupune modificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească chiriaşii. Vă citesc 
una singură dintre cerinţe. Chiria să nu depăşească 10% din venitul net lunar calculat pe 
ultimele 12 luni pe familie conform OG 40/1999 coroborat cu art. 31, 32, 44, 45, din 
Legea locuinţelor nr. 14/1996. Deci să avem grijă pentru că criteriile pentru accesul la o 
locuinţă socială vor fi greu de îndeplinit de actualii chiriaşi.  
      Dl. Secretar: 
      În raportul de specialitate este făcută această menţiune în mod expres că sunt 
îndeplinite condiţiile pentru menţinerea contractelor de închiriere, chiar dacă se schimbă 
categoria  şi regimul juridic al proprietăţii. 
     Dl. Badea: 
     Eu n-am înţeles asta de acolo. Vor fi probleme sigur. Vom vedea la legalitate. 
     D-na Preşedintă: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova, în proprietatea 

publică a municipiului Craiova, a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte destinaţia de locuinţe sociale pentru bunurile imobile prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă completarea fondului de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate 
în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.136/2013, cu unităţile locative prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
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inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

Art.6. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.72/26.02.2004, nr.139/29.04.2004 şi nr.609/20.12.2007, în sensul 
stabilirii destinaţiei imobilelor de locuinţe sociale. 

Art.7. 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.  
 
 

27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova 
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, 
parter.  

  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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea UNIQA 

Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 505 
mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul 
Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 10 ani. 

Art.3. Preţul constituirii dreptului de superficie asupra terenului identificat 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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi 
UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova. 
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  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe 
durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

Art.2. Nivelul redevenţei pentru bunurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se 
stabileşte prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 şi nr.173/2001 referitoare 
la inventarierea bunurilor ce 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, Direcţia Economico – 
Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitată “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 

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

 Dl. Badea: 
 Voi fi consecvent ca şi în alte cazuri care privesc ceea ce este acum pe ordinea de 
zi. Terenurile şi spaţiile au fost atribuite prin licitaţii publice în perioada 2006 – 2012.  
Legea prevede clar închirierea să se realizeze numai prin licitaţie publică neexistând 
niciun temei legal în momentul actual să dăm direct. Totodată noi închiriem la preţul 
minimal pentru că dându-le direct aceste contracte prelungibile, le dăm la preţul cel mai 
mic. Mi se pare corect să scoatem la licitaţie. A fost întotdeauna o dorinţă pe care am 
exprimat-o de-a lungul timpului pe proiecte care vizează aceste subiecte. Nu în ultimul 
rând, cred  că nu este corect să limităm accesul altor comercianţi la bunuri proprietate 
publică. Asta este părerea mea din acest punct de vedere. 
 Dl. director Neagoe: 
 Cred că puteaţi să mă întrebaţi ieri la comisie despre aceste spaţii. Este vorba de 
spaţii care au fost date prin licitaţie publică, iar acum se prelungeşte contractul la aceleaşi 
societăţi, pe aceleaşi spaţii, că au modernizat chioşcul. Aţi mai venit cu o interpelare 
şedinţa trecută, iar acolo a fost o eraore materială. Din greşeală, din o sută de contracte, 
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la una dintre prelungiri s-a ataşat copia după un alt contract, dar şi aceasta s-a dat tot prin 
licitaţie publică, deci toate s-au dat prin licitaţie publică. Acum se face prelungire.  Dacă 
ştiţi vreo societate care a luat în piaţă pe mandatul meu sau pe mandatul directorului 
dinainte care nu a luat prin licitaţie publică, vă rog frumos să-i faceţi public numele.  
 Dl. Badea: 
 Mi se pare corect ca la sfârşitul perioadei de închiriere, aşa cum scrie în contract, 
aceste spaţii să fie scoase la licitaţie şi să participe oricine pentru că nu este corect  să 
dăm avantaje unora în defavoarea altora. Pentru că poate şi alţii vor să intre acolo. Uite 
eu, Badea Pavel, aş vrea să intru şi eu acolo. De ce nu am voie? Spuneţi-mi lşi mie. 
 Dl. director Neagoe: 
 pentru că întrebarea aceasta trebuia să v-o puneţi acum două luni de zile când aţi 
aprobat contractul cadru de închiriere în care scrie că prelungirea după expirarea 
termenului, se poate prelungi cu acordul consiliului local. Trebuia să veniţi cu 
amendament şi să spuneţi că nu se mai poate prelungi şi se scoate la licitaţie. Retroactiv, 
veniţi iarăşi cu o problemă, când trebuia să veniţi acum două luni. Dvs. propuneţi un 
amendament la contractul cadru în care după expirarea contractului cadru  în care să nu 
se mai prelungească cu hotărârea consiliului local, să se scoată din nou la licitaţie. Asta 
propuneţi dvs., dar n-are legătură cu proiectul de hotărâre de astăzi. 
 Dl. Badea: 
 Legiuitorul spune că se poate. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Aceste prelungiri fac referire la contracte încheiate cu foarte mult timp înainte. 
Aceste contracte în caietul de sarcini şi contractul care a fost încheiat la vremea 
respectivă, a fost prevăzută această clauză de posibilitate a prelungirii prin negociere 
directă. Este prevăzut în caietul de sarcini şi în licitaţia care a fost ţinută. Ceea ce noi 
supunem votului acum, sau SC Pieţe şi Târguri, în perioada de prelungire în situaţia în 
care se ajunge la concluzia că poate fi prelungit prin negociere directă. Această clauză se 
va discuta de la caz la caz, dar perioada pe care o propune dl. director sau  SC Pieţe este 
cea de până la 31.12.2018. 
 Dl. director Neagoe: 
 Profit de această ocazie să vă zic că şi în momentul de faţă sunt spaţii libere în 
majoritatea pieţelor, deci în cazul în care există o persoană ca dl. Badea care doreşte să 
participe la o licitaţie în vederea închirierii unui teren, poate să o facă. Eu nu ţin parte 
nici celor care au câştigat în urma licitaţiilor şi se prelungeşte, este contractul cadru pe 
care l-aţi votat în consiliul local. Fac doar precizarea că există terenuri libere în 
momentul de faţă care sunt scoase la licitaţie şi care, dacă cineva doreşte, poate să 
participe să ocupe un teren liber care nu are legătură cu prelungirea contractelor 
existente. 
 Dl. Marinescu: 
 Se poate prelungi, putem aproba sau nu putem aproba. Nu ne ţine nimeni să 
respingem proiectul. Supuneţi la vot şi vedem. Dacă suntem de acord aprobăm 
prelungirea, dacă nu, nu. 
 Dl. Nicoli: 
 Aş vrea să precizez faptul că parteneriatul comercial pe care l-am semnat cu 
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investitorul, trebuie să ţină cont şi de amortizarea investiţiei.  Se propune prelungirea în 
ideea aceasta în care investitorul şi-a îndeplinit obligaţia, îşi revendică dreptul de a 
amortiza  această investiţie şi măcar buna credinţă a noastră trebuie să conducă la faptul 
că avem o conducere la piaţă care a analizat oportunitatea acestui proiect de hotărâre. Eu 
propun să votăm pentru prelungire ca investitorul să-şi poată continua activitatea după ce 
a construit şi a modernizat un spaţiu. Fiindcă discutăm doar de teren. 
 D-na Preşedintă: 
 Supun la 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 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 al Municipiului Craiova 
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 19 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Badea, Cherciu) şi 1 abţinere.   
 
 

30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, 
casării şi valorificării. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunului fix – Pompa NDS 400-350, cu număr de inventar 22100045 şi 
valoarea de 20521.76 lei, concesionat către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunurilor situate în municipiul Craiova, bld.Ştirbei Vodă, nr.34, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării. 

Art.3. Se mandatează directorul general al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau 
casare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să îndeplinească formalităţile 
legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la 
art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova şi nr.447/2007 referitoare la concesionarea, prin negociere 
directă, către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., a bunurilor proprietate 
publică a municipiului Craiova. 

Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

31. 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: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
b) 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 
la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova, nr.522/2007 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  
domeniului public al municipiului Craiova şi nr.151/2014 referitoare la 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin 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. 
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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.  
 
 

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2006 referitoare la aprobarea Regulamentului 
de desfăşurare a activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal 
din municipiul Craiova.    

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

montare şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova, prin 
completare cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 

            „Din activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal fac parte şi alte 
activităţi: 

1. confecţionat suporţi ghivece pentru stâlpi, 
2. confecţionat suporţi jardiniere, 
3. confecţionat jardiniere din ciment şi lemn, 
4. placat jardiniere mobilier stradal, 
5. confecţionat pergole din lemn pe structură metalică, repararea şi întreţinerea 

terenurilor de sport cu suprafeţe de joc din tartan şi repararea şi întreţinerea 
împrejmuirilor la terenurile de sport”  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2006. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova cu S.C. GETICA OOH S.R.L. 

Dl. Badea: 
      Am rugat în comisie să ne pună şi nouă consilierilor la dispoziţie dovada că s-a 
achitat contravaloarea asocierii. Trebuia s-o puneţi la dosar. 
         D-na Primar: 
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         De acum înainte vă rog frumos să cereţi orice document doriţi în comisii. Când se 
cer în comisii documente, în aceeaşi zi vă rog să le puneţi la dispoziţia consilierilor. Este 
inadmisibil cât de prost se lucrează.  
      D-na Preşedintă: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.77/1997, cu poziţiile identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
pentru modificarea contractului de asociere nr.3/1997. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/1998. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu şi S.C. GETICA OOH S.R.L. 
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
abţinere (Manda).  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru 
activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în competenţa 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ. 

  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 gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public 

şi privat date în competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, astfel: 

1. montarea şi întreţinerea statuilor şi monumentelor; 
2. administrarea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ; 
3. administrarea, întreţinerea şi repararea adăposturilor locale antiaeriene. 

Art.2. Regulamentul, caietul de sarcini şi tarifele aferente activităţilor delegate la art.1 
din prezenta hotărâre, vor fi supuse aprobării Consiliului Local a  Municipiului 
Craiova. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.56/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Patrimoniu şi 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bloc S46, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 
11”. 

  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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză 

tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S46, situat în Str. Ion 
Augustin, nr. 11”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 474,514 mii lei (inclusiv TVA)            

      Valoarea (C+M)                 - 433,307 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.719/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.725/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bloc S53, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 
6”. 

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

tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S53, situat în Str. Ion 
Augustin, nr. 6”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 514,308 mii lei (inclusiv TVA)            

         
     Valoarea (C+M)                 - 469,703 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.725/2013. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.726/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bloc S55, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 
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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză 

tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S 55, situat în Str. Ion 
Augustin, nr.1”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 507,706 mii lei (inclusiv TVA)            

         
      Valoarea (C+M)                 - 463,717 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.726/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

38. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Pană: 
 Încep printr-un apel pentru Autostrada Oltenia – Europa. Este vorba de autostrada 
care leagă Salonicul (Grecia) de Lugoj – Severin- Calafat – Craiova – Bucureşti, iar 
Calafatul de Sofia (Bulgaria), pentru ca această regiune să nu rămână izolată, să nu fie 
ocolită de investitori. 
 Avem nevoie de această autostradă! Avem nevoie să putem livra mărfurile din 
aceasată zonă în Europa! Investitorii trebuie să aibă asigurată infrastructura modernă 
pentru a investi în Oltenia! Oltenia are nevoie de cât mia multe proiecte de infrastructură 
care să o scoată din sărăcie şi din izolare. 
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 Cer politicienilor din Oltenia să se trezească şi unească pentru a face presiuni 
astfel încât această autostradă să fie inclusă în Masterplan, la poziţia 3 de priorităţi. În 
caz contrar, Oltenia e conbdamnată la subdezvoltare pentru viitorii ani pe argumente care 
nu au nicio legătură cu logica dezvoltării regionale, ori a unor criterii economice sau 
sociale. 
 Solicit tuturor factorilor responsabili din Oltenia să facă lobby puternic la Guvern 
pentru a fi introdusă în Masterplanul de Transport al României, ca piroritatea majoră 
pentru zona de sud-vest a ţării, autostrada Oltenia - Europa, astfel încât municipiul 
Craiova să devină cel mai puternic nod rutier. 
 Un alt punct. Adevărata imagine a sportului este dată de însăşi viaţa socială care 
plasează alături de marile preocupări de natură educaţională, economică, culturală, 
ideologică întregind o comcepţie care recunoaşte valoarea. Esenţa sportului este 
reprezentată de spiritul de competiţie care s-a dezvoltat sub aspectul istoric pe parcursul 
evoluţiei societăţii şi prin care se comparau performanţele fizice, inteligenţa, capacitatea 
de creaţie. Practicarea sportului la cele mai diferite vârste îl plasează în rândul celor mai 
accesibile forme de educaţie, dar şi ca important factor de sănătate.  Am făcut această 
introducere pentru a arăta încă o dată ce importanţă are consiliul local şi administraţia 
Primăriei Craiova în a crea un cadru prielnic desfăşurării activităţii sportive în municipiul 
nostru. Stimaţi colegi, ştiţi foarte bine intervenţiile pe care le-am avut la dezbaterea 
bugetului pe 2015 legate de suma alocată lui SCM Craiova şi anume că suma de 76 
milioane nu este acoperitoare. Acest buget acoperă strict doar salariile sportivilor. Dacă 
vreţi să vă citesc, salariile sunt undeva la 5 milioane 100 cu impozitele încă 1,6 milioane, 
salariile angajaţilor ş.a.m.d. Practic  5 milioane din cei 7 milioane sunt pentru sportivi. 
Restul sunt pentru tot felul de taxe, participări la cupele europene. Să nu uităm că prin 
performanţele făcute şi îi felicit pe această cale pe toţi sportivii, dar în special pe cei de la 
echipa de volei care au obţinut locul III la nivel naţional, şi echipa de handbal care s-a 
clasat pentru a participa la cupele europene, încă o dată merită felicitările noastre şi iată 
că ceea ce am făcut anul trecut se vede. Iată ce propun în continuare:  

− suplimentarea la viitoarea rectificare bugetară cu 2,2 milioane lei a bugetului 
SCM Craiova, 

− încheierea unui contract şi aici mă refer şi la participarea la Cupele europene, 
dacă nu vrem să păţim ce a păţit Zalău anul trecut  

− încheierea unui contract protocol între SCM Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj 
pentru susţinerea financiară a activităţii sportive în domeniul baschet, handbal, 
volei, aşa cum există în majoritatea ţării. De ce nu şi Consiliul Judeţean ar 
participa la această finanţare? 

− Sintagma „Sportul pentru toţi” oglindeşte dreptul tuturor oamenilor de a 
participa, sportul pentru recreere, întreţinere sau pentru marea performanţă. De 
aceea, consiliul local, consiliul judeţean, SCM Craiova, Inspectoratul şcolar  ar 
trebui să antreneze copiii, tineretul şi chiar populaţia în competiţii sportive, 
întrucât sportul de masă sau sportul pentru toţi dezvoltă comportamente care 
favorizează orientarea către performanţă cotidiană şi asigură dezvoltarea 
durabilă 
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 Îmi amintesc cu mare plăcere şi mândrie acţiunea desfăşurată pe perioada de 22 
iunie – 12 iulie a  campionatului de mini baschet şi ştiţi că a fost o adevărată bucurie 
pentru toţi craiovenii, să vezi pe străzile municipiului Craiova echipe de copii care 
practicau acest sport. Au fost antrenaţi peste trei mii de copii şi tineri şi profesori în 
această acţiune. Aşa aş vrea să văd şi în continuare. 
 Construirea de săli de sport în municipiul Craiova de genul celei de la Filiaşi şi de 
terenuri de sport în special în instituţiile de învăţământ  astfel încât tot mai mulţi tineri să 
fie antrenaţi sub îndrumarea de specialitate cu diverse sporturi. Dacă am fi avut o astfel 
de sală, echipa de handbal fete nu ar fi trebuit să joace meciul când sala noastră 
Polivalentă a fost ocupată la Drobeta Turnu Severin.  
 Plecând de la faptul că sportul de performanţă generează spiritul de performanţă 
pentru tot restul vieţii în toate zonele de activitate, iar sportul de înaltă performanţă 
dezvoltă sentimentul de prestigiu şi mândrie naţională şi formează modele de urmat, 
trebuie să acordăm o mai mare importanţă financiară, imagistică, organizării 
competiţiilor internaţionale în care vor fi angrenate echipele SCM Craiova, acestea fiind 
cel mai bun ambasador al municipiului Craiova. 
 Colaborarea cu federaţiile de specialitate pentru formarea de centre de excelenţă 
sportivă. Şi pentru că nu s-a discutat punctul cu organigrama lui SCM craiova, eu propun 
de acum, că aveam şi atunci, ca în această organigramă să punem ori ca angajaţi, ori în 
calitate de colaboratori, un preparator  fizic şi un psiholog. Vă mulţumesc. 
 Mai am încă o problemă, este vorba şi s-a discutat foarte mult de aceste sensuri 
giratorii  pe care când le facem, când le desfacem. În urmă cu o şedinţă sau două s-a 
arătat că este necesar să desfiinţăm aceste sensuri giratorii pentru că aşa impune Uniunea 
Europeană. Iată că acum nu ne mai impune Uniunea Europeană să le facem la loc. Este 
un lucru foarte bun. Problema mea şi solicit să mi se dea un raport  începând de la tema 
care a stat la baza acestui proiect ce prevede unda verde într-un cuvând, adică 
semaforizarea pe Calea Bucureşti şi Calea Severinului şi terminând cu eficienţa acestui 
proiect. Dacă nu ştim că urmărim un proiect, dacă nu ştim ce este în el, atunci haideţi să 
vedem ce facem. Încă o dată vreau acest raport scris şi să nu mi se răspundă cum mi s-a 
răspuns la propunerea mea de data trecută când am făcut un apel la infrastructură şi mi s-
a dat răspuns că îmi va răspunde Apă şi Canal când va băga canalizarea şi apa în 
municipiul Craiova. Eu am cerut inclusiv străzile când vor fi făcute. 
 Dl. Albăstroiu: 
 Eu am un singur punct la interpelări. Este vorba de str. Brestei la care se lucrează 
în continuare. În dreptul intrării spre str. Poligonului vis a vis este un lanţ de magazine. 
Mi-aş dori atât eu cât şi cetăţenii din zonă ca în acel loc să se organizeze o trecere de 
pietoni, deci o zebră, pentru că oamenii din zonă fac slalom printre maşini,  pentru ca şi 
oamenii de pe str. Poligonului să se aprovizioneze la aceste magazine. 
 Dl. Cherciu: 
 Încep prin a face şi eu un apel mai modest decât cel pe care l-a făcut dl. Pană, este 
un apel pe care îl adresez celorlalţi colegi din consiliu, mulţi dintre ei nu mai sunt aici să-
l audă, dar aş avea rugămintea de înţelegere a majorităţii faţă de minoritate. Sincer, şi în 
şedinţa de astăzi, am văzut foarte multe atacuri, reacţii, potrivnice la orice iniţiativă pe 
care cineva din opoziţie o are. Şi aşa suntem foarte puţini în opoziţie, şi în clipa în care 
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sare şi PPDD şi UNPR şi parte din fostul PNL şi PSD. Haideţi fraţilor, să înţelegem că 
suntem aici în interesul cetăţenilor că şi noi, cei din opoziţie, până la urmă, avem intenţii 
bune şi cred că dacă se dă dovadă de această înţelegere, colaborarea în rândul consiliului 
va fi mult mai bună. 
 Un al doilea lucru pe care îl ridic, un apel către d-na primar, s-a discutat de 
şedinţele de comisie. Este adevărat, sunt un instrument foarte util pe care trebuie să-l 
folosim cât mai mult, dar dânsa este cea care poate da greutate acestor comisii.   
Greutate, de exemplu, li se poate da prin simpla prezenţă a dvs. în aceste comisii. Eu, cel 
puţin, am mai chiulit de la aceste comisii din motive obiective, dar, totuşi, în trei ani de 
zile, nu am văzut niciodată pe d-na primar să vină la o astfel de comisie. Este adevărat în 
foarte multe cazuri a participat unul din cei doi viceprimari, dar sunt şi multe cazuri, aici 
chiar este un caz care s-a petrecut alaltăieri, în care nici dânşii nu au participat.  Ori 
atunci, să mergem în aceste comisii, să ne facem că facem, să ne simţim bine, nu este nici 
eficient, şi, dovadă, funcţionarii la rândul lor, nu tratează cum ar trebui poate ceea ce se 
discută în aceste comisii.   
 A doua sugestie pe care o fac d-lui viceprimar Genoiu, este adevărat că am 
discutat şi cu dl. viceprimar Daşoveanu, dar am înţeles că responsabil de partea de trafic 
este dânsul şi în completarea a ceea ce spunea dl. Pană legat de giratorii. Este foarte bine 
că se fac, este foarte util câteodatză că sunt cât mai multe intersecţii  în care facem acest 
lucru, dar aş avea o rugăminte. Atâta vreme cât se face un giratoriu, chiar dacă este 
provizoriu, să găsim o soluţie şi de marcare a benzilor de circulaţie tot provizorii. 
Credeţi-mă că  dacă nu facem acest lucru iese haos. Cel mai bun exemplu cu care mă 
confrunt în fiecare dimineaţă este cel din Lăpuş unde, este adevărat, condiţiile nu permit 
un giratoriu mai mare, dar se întâmplă ca cei de pe banda a doua să meargă ca berbecii, 
iar tu dacă ai în faţă giratoriu şi normal ar trebui banda  să ocolească, adică ambele benzi 
să aibă o traiectorie circulară, acest lucru nu se întâmplă şi te trezeşti în situaţia de a te 
ciocni cu cel din dreapta. dl. daşoveanu era în cunoştinţă dar, cred că se pot găsi nişte 
soluţii de marcaje temporare încât să evităm astfel de posibile incidente şi, sigur, 
fluiditatea ar creşte semnificativ.   
 Al treilea lucru pe care vreau să vi-l supun atenţiei, aici sunt convins că sunt în 
asentimentul multor consilieri. Ştim cu toţii povestea unui cetăţean al Craiovei care este 
admirabilă tenacitatea pe care o are în a veni la fiecare consilier cu aceeaşi sesizare şi 
anume extinderea reţelei de distribuţie electrică  în cart. Veteranilor. Sunt câteva străzi 
acolo, este o poveste de câţiva ani, s-a discutat inclusiv în comisia juridică de ieri acest 
subiect. În momentul de faţă ar fi două căi de rezolvare. Cea mai rapidă în opinia mea, 
este alocarea sumei necesare care, mie, personal, nu mi se pare o sumă extraordinar de 
mare. Discutăm de 400 mii lei care la proxima rectificare bugetară poate fi prinsă această 
investiţie. Mai sunt şi alte soluţii. S-a discutat în comisia juridică de a invita oficial 
conducerea CEZ  la aceste negocieri pentru că s-a constatat că nici nu există o minută a 
unor astfel de întâlniri şi negocieri. Până la urmă eu sunt convins, cu bunăvoinţă 
problema poate fi rezolvată şi dacă în continuare vom găsi motive să nu se facă, da, încă 
doi trei ani de aici încolo vom servi motive  fără să rezolvăm o problemă care cred că 
ţine de nodul gordian. Haideţi să rezolvăm o dată acest lucru. 
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 Dl. Badea: 
 D-na primar a fost un pic răutăcioasă cu mine, nu cred că meritam. Nu am intenţia 
să intru în nicio campanie, nu mă interesează, ba mai mult, sunt unul dintre cei care vă 
simpatizează şi vă respectă. Consider că sunteţi un primar bun şi vă faceţi treaba bine, 
deci   n-am nimic în intenţie. Faptul că am comentat pe punctele de pe ordinea de zi a 
arătat că sunt scăpări ale celor de lângă dvs. şi totodată un punct de vedere al meu. 
 A doua interpelare este vis a vis de Casa Căsătoriilor.  Am fost săptămâna trecută 
invitat la un prieten şi Casa Căsătoriilor arată destul de urât. Ar trebui făcută o igienizare, 
ar trebui făcut ceva pentzru că acolo intră sute pe persoane zilnic, oameni care cred în 
instituţia căsătoriei  şi pe care noi, primăria, îi primim acolo şi trebuie să fie la superlativ 
din punct de vedere al imaginii acea clădire.  Încercaţi să găsiţi o rezolvare pe această 
problemă.   
 D-ra Predescu: 
 Pe de o parte vroiam să confirm şi eu faptul că ieri în comisia juridică s-a discutat 
problema extinderii reţelei de distribuţie a energiei electrice pentru cart. Veteranilor şi cel 
puţin comisia juridică a găsit necesară invitarea reprezentanţilor CEZ pentru a purta o 
discuţie inclusiv pe aspecte tehnice, juridice, economice ce ţin de rezolvarea acestei 
chestiuni.  Pe de altă parte, într-o discuţie informală dar pe care am avut-o ieri tot la 
sfârşitul şedinţei comisiei juridice, dar cred că este o problemă a tuturor cetăţenilor, 
consider că trebuie găsite soluţii pentru fluidizarea circulaţiei, mai ales la ora prânzului 
de la 12 până la 14 în centrul oraşului mergând dinspre Colegiul Carol spre Universitate, 
au fost închise prin modernizarea şi crearea  centrului vechi, au fost închise două străzi 
care preluau circulaţia pe partea dreaptă. Cred că trebuie găsită o soluţie pentru că se 
realizează efectiv o blocare a circulaţiei auto în această zonă, mergând chiar spre 
Agronomie, dar, oricum, când treci de Opera Română se mai fluidizează circulaţia, la fel 
când treci  de Judecătorie, şi în jos KFC deci zona centrului este cea mai critică. 
 D-na Primar: 
 Dl. Pană – cred că nu era pentru mine declaraţia dvs. politică, ci pentru 
televiziuhne. Aţi şi reuşit cu ocazia asta să le alungaţi pe majoritatea. Eu vă înţeleg că nu 
mai aveţi partid şi nu mai aveţi un sediu unde să ţineţi conferinţele de presă şi aţi profitat 
de această ocazie. Numai să nu furaţi iniţiativele d-lui Gust, vă rog frumos. 
 Dl. Pană: 
 Era un apel, iar dvs. puteţi prin poziţia pe care o aveţi, şi am zis că acest municipiu 
putea să fie un nod rutier, dvs. puteţi, aşa cum aţi făcut-o şi pentru Craiova- capitală 
culturală, să adunaţi toţi reprezentanţii din judeţ şi să faceţi o asemenea acţiune. Vă 
mulţumesc. 
 D-na Primar : 
 Noi rezolvăm mai simplu, vorbim direct nu ne adunăm toţi să plecăm în grup să 
cerem autostradă. Am cerut-o şi eu am garanţia că se va rezolva. 
 Sensurile giratorii - şi aici pentru că a ridicat şi dl. Cherciu această problemă. 
Despre ce este vorba exact? Este un proiect european care prevede un fel de undă verde, 
cel puţin aşa ar fi trebuit ea să funcţioneze. S-a pus în funcţiune la un moment dat, am zis 
că trebuie să scoatem giratoriile şi să se pună în funcţiune unda verde. Nu a funcţionat, 
aţi văzut cu toţii cum a fost traficul, pentru că pe străduţele adiacente nu erau montate 
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semafoarele  aşa cum trebuia, iar pe Calea Bucureşti se lucra. În condiţiile în care ai 
şantier deschis cu linia de tramvai, îăn condiţiile în care urmează acum asfaltarea de la 
Calea Bucureşti, am hotărât în comisia de sistematizare că cea mai bună variantă este să 
reintroducem sensurile giratorii până la finalizarea lucrărilor şi după, cineva care se 
pricepe de data aceasta, să facă reglajul semafoarelor, pentru că l-a făcut Poliţia 
Circulaţie şi cu reprezentanţii noştri de la RAADPFL  şi am văzut cu toţii ce a ieşit. Cred 
că trebuie să vină cineva care chiar se pricepe, care este în domeniu, să facă acest reglaj.  
 Dl. Albăstroiu – nu este niciun fel de problemă, sper că colegii noştri de la comisia 
de sistematizare şi-au notat deja, dl. Glăvan reţineţi această chestiune. 
 Dl. Cherciu – vis a vis de prezenţa mea în comisii. Eu răspund consilierilor în plen. 
Este normal ca în comisii să fie aparatul funcţionăresc care trebuie să vă pună la 
dispoziţie absolut toate documentele. Ce am aflat astăzi este grav. Dacă au fost consilieri 
care au solicitat documente şi nu li s-au pus la dispoziţie în aceeaşi zi, dacă nu pe loc, că 
poate nu se poate să le pui la dispoziţie pe loc, dar în aceeaşi zi este obligatoriu să se 
pună la dispoziţie. Dacă vreţi să particip şi eu din când în când, bănuiesc că la lucrurile 
importante, pot să particip, dar să ştiţi că sunt multe puncte de pe ordinea de zi cu care n-
am absolut nicio legătură, pentru că vin cei de la patrimoniu, de exemplu, care ne spun că 
sunt contracte în derulare, trebuie făcut asta. Cele mai bune explicaţii, tot de la aparat le 
primiţi. Cu mine puteţi să discutaţi chestiuni poate de viziune, de ceea ce dorim noi să 
facem cu bugetul, însă un răspuns avizat din punct de vedere legal, juridic, primiţi de la 
aparat. De la mine primiţi un răspuns politic.  Dacă vreţi să venim şi în comisii să facem 
politică, eu n-am o problemă. O să vin în comisia d-lui Badea că este foarte bătăios în 
ultima perioadă şi cred că are nevoie de un antrenor. 
 Aţi făcut o declaraţie politică. Am luat act de ea. 
 La celelalte lucruri o să-l las pe dl. genoiu să vă răspundă, inclusiv la partea cu 
giratoriile dacă consideră că mai trebuie ceva în plus. 
 Dl. Badea – Casa Căsătoriilor este prinsă şi o să vină la aprobare pentru SF. Este 
prinsă pe fonduri europene pentru reabilitare alături de primărie, Colegiul Carol I, 
clădirea Palace, clădirea de Evidenţa populaţiei. Pentru clădirile Palace, primărie, şi 
colegiul Carol I avem deja proiectarea făcută. În momentul când se dă drumul la axe, 
vom putea să organizăm licitaţia. Vă rog să vă gândiţi şi dvs. consilierii însă, ce putem 
face în momentul în care ambele clădiri intră în consolidare. Este clar că primăria va 
trebui să se mute undeva. Sunt totuşi 400 de funcţionari care vor trebui să aibă birourile 
undeva, programul de relaţii cu publicul să fie asigurat, deci va trebui să ne gândim la o 
variantă de clădire şi vă invit pe toţi să luăm împreună această decizie. Eu la ora actuală, 
nu am niciun fel de soluţie. 
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Vis a vis de sensurile giratorii şi de trasarea circurilor concentrice din sensurile 
giratorii sunt de acord cu ce a spus dl. Cherciu. Cred că avem o problemă şi de educaţie 
în circulaţie şi pe bulevarde, unde sunt linii drepte trasate întrerupt. O să vedeţi că dacă 
sunt două maşini nici una nu merge pe banda ei şi fiecare încalecă o dungă ca să fie sigur 
că ţine două benzi ocupate. Dacă ar fi după mine, am pune balize ca să înveţe să nu calce 
linia continuă. Dacă mergeţi în orice ţară din Europa o să vedeţi că   toate benzile de 
circulaţie sunt mult mai înguste decât în Craiova , şi cu toate astea nimeni nu le caldă, dar 
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asta ţine şi de educaţia noastră. Mai avem o problemă vis a vis de tot ceea ce înseamnă 
eficientizarea modului de sistematizare, că este vorba de giratorii, că este vorba de 
semafoare. Iar o problemă de educaţie că toate sunt concepute într-un anumit fel.  
 Vis a vis de sistemul pe care dl. Pană îl solicita sunt concepute pe o bandă, pe 
două, pe trei, funcţie de bulevardul respectiv. O să vedeţi că în permanenţă o bandă este 
ocupată de maşini parcate ilegal. Aşa cum la ora asta s-a luat această hotărâre – toată 
lumea este legală şi intră în legalitate şi cine nu dă bon fiscal la casa de marcat când 
vinde ceva li se întâmplă ceva rău, aşa va trebui la un moment dat să avem şi această 
viziune vis a vis de modul de parcare a maşinilor care, oricum ai face gândirea de 
sistematizare a circulaţiei, acestea obstrucţionează circulaţia. Ceea ce aţi spus dvs. cu 
giratoriile se va rezolva pe măsură ce sensurile giratorii provizorii se transformă în 
sensuri giratorii definitive. Chiar în Lăpuş, acolo unde aţi specificat sensul giratoriu, nu  
va fi numai schimbarea balizelor de plastic cu o structură definitivă din beton sau altceva 
ci efectiv toată intersecţia  va fi sistematizată în aşa fel încât numărul de benzi pe care vii 
să se păstreze şi în giratoriu, altfel sunt multe străzi în care vii pe trei benzi şi intri într-un 
giratoriu cu două. Sau invers ieşi dintr-un giratoriu cu două sau trei benzi şi intri pe o 
stradă cu un singur sens. Asta este o chestie care trebuie reglementată şi pe măsură ce 
sensurile giratorii se vor extinde, ele trebuie permanentizate şi să fie transformate din 
simple balize într-un concept pe baza unui proiect şi a unui studiu. 
 Faţă de ceea ce a spus d-ra Bianca Predescu, sunt de acord cu dânsa şi cred că este 
vremea să avem iar un studiu de trafic la zi pentru că facem şi desfacem sensuri unice, ne 
întâlnim într-o comisie de sistematizare, suntem toţi acolo cu ochii cât  cepele să găsim 
soluţii, dar soluţia nu poate să o dea decât un studiu de trafic la ora asta care să ne spună 
clar cum trebuie să funcţioneze sensurile unice, cum trebuie să se descarce circulaţia şi 
cum trebuie să se încarce  bulevardul. 
  
 
 D-na Preşedinte:                                                                                                   
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.04.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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