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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.06.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. director Pîrvu Nelu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Dindirică şi d-na 
Popescu), iar 2 consilieri întârzie (dl. Cherciu, 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 mai, unde au fost adoptate 31 de hotărâri, toate temeinice şi legale.  De 
asemenea, supun  votului dvs. procesul-verbal al şedinţei ordinară din data de 
28.05.2015. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Înainte de a da cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă pentru a prelua conducerea şi a 
supune la vot ordinea de zi, vă aduc la cunoştinţă că punctul 31 de pe ordinea de zi a fost 
retras. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Nanu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 4732/19.06.2015, 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 25.06.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 
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4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota 
ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Operei Române Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Spirit Circuits LTD., 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Portsmouth Aviation LTD., 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Box, în vederea organizării 
evenimentului Turneul Internaţional Centura de Aur “Nicolae Linca”, în perioada 
6-13 iulie 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi acces în 
Centrul Istoric al Municipiului Craiova. 

13. 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 iulie 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 7 locuinţe sociale situate în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 108, 201, 210, 
313, cart.Valea Roşie,  bl.7, camerele 18 şi str.Bucovăţ, nr.7, cart.Craioviţa Nouă, 
str.V.G.Paleolog, bl.52B, sc.1, ap.1. 

15. 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. 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenurilor aparţinând 
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domeniului privat al municipiului Craiova pe care sunt edificate construcţii ce le 
deţine în proprietate. 

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35. 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unui  teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Valea Roşie. 

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

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1051/2014 având ca obiect închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35. 

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către CS OLIMPIC SPORT 
CRAIOVA, a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.   

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului de 
investiţii „Reamenajare Grădina Zoologică din municipiul Craiova”.  

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării unei părţi din imobilul 2810 
Podari aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

28.  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.   

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi a 
tarifelor pentru activităţile de montare şi întreţinere a statuilor şi monumentelor şi 
administrare, întreţinere şi reparare a adăposturilor locale antiaeriene. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune 
pentru activităţile serviciului de salubrizare în judeţul Dolj. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 
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34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Schimbare 
destinaţie din spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică 
în specializarea alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentară. 

37. Întrebări şi interpelări. 
 
 

Punctul 31, aşa cum a anunţat dl. director, a fost retras. 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 validarea mandatului de consilier municipal din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota 
ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Operei Române Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Spirit Circuits LTD., 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Portsmouth Aviation LTD., 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Box, în vederea organizării 
evenimentului Turneul Internaţional Centura de Aur “Nicolae Linca”, în perioada 
6-13 iulie 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi acces în 
Centrul Istoric al Municipiului Craiova. 

13. 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 iulie 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 7 locuinţe sociale situate în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 108, 201, 210, 
313, cart.Valea Roşie,  bl.7, camerele 18 şi str.Bucovăţ, nr.7, cart.Craioviţa Nouă, 
str.V.G.Paleolog, bl.52B, sc.1, ap.1. 

15. 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. 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova pe care sunt edificate construcţii ce le 
deţine în proprietate. 

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35. 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unui  teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Valea Roşie. 

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

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1051/2014 având ca obiect închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35. 
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22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către CS OLIMPIC SPORT 
CRAIOVA, a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.   

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului de 
investiţii „Reamenajare Grădina Zoologică din municipiul Craiova”.  

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării unei părţi din imobilul 2810 
Podari aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

28.  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.   

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune 
pentru activităţile serviciului de salubrizare în judeţul Dolj. 

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Schimbare 
destinaţie din spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică 
în specializarea alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentară. 

36. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

      D-ra Predescu: 
       Comisia de validare s-a întrunit înaintea începerii şedinţei, a studiat dosarul care îl 
priveşte pe dl. Marius Mihai şi a constatat că nu se află în nicio stare de 
incompatibilitate, iar prin declaraţia expresă a d-lui  general Ion Pâlşoiu, dl. Marius 
Mihai este următorul pe lista de supleanţi, listă electorală USL, alegeri locale 2012. În 
aceste condiţii, comisia de validare propune validarea mandatului de membru al 
consiliului local al municipiului Craiova pentru dl. Marius Mihai şi puteţi să-l invitaţi să 
depună jurământul.  
     Dl. Preşedinte: 
     Îl invit pe dl. Marius Mihai pentru depunerea jurământului. 
     Dl. Marius Mihai: 
     Subsemnatul MARIUS MIHAI consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa consiliului 
local, următorul jurământ: 

Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Aşa sã-mi 
ajute Dumnezeu!. 
     Dl. Vasile: 
     A candidat din partea unei alianţe. Nu trebuia să avem acceptul celor 3 partide? PC, 
PNL şi PSD? 
      D-ra Predescu: 
    Noi am studiat lista electorală, este depusă, este lista autentică care îi conține pe toți 
cei care au figurat pe această listă electorală, condiţie în care orice modificare care s-ar 
face, dacă s-ar face, nu mai necesită semnătura preşedinţilor celor trei partide din alianța 
electorală din 2012. Pe de altă parte eu am arătat că ceea ce era de cercetat în aceste 
condiţii, erau două chestiuni: dacă se află în vreo stare de incompatibilitate, și am 
observat că sunt depuse la dosar o adeverinţă de la Liceul de Transporturi Auto care 
atestă că are calitatea de angajat la această unitate fără a avea o funcţie de conducere, şi 
chiar dacă ar fi fost, nu era într-o stare de incompatibilitate, iar, pe de altă parte, avem 
declarația holografă a domnului general, profesor universitar, oricum îl cunoaştem cu 
toţii, dl. Ion Pâlșoiu, care renunță la dobândirea calității de membru al consiliului local. 
În aceste condiţii, dl. Marius Mihai este următorul pe listă. Faţă de aceste documente nu 
era necesară decât o adresă de înaintare, ori pentru această adresă de înaintare semnează 
preşedintele  organizaţiei judeţene PSD Dolj.  
     Dl. Vasile: 
     Din câte ştiu eu, PSD nu a candidat  la alegerile locale, USL a candidat.  
     D-na Primar: 
     Pe lista USL şi pe declaraţie este scris partidul. Contestaţi în instanţă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
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Art.1. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Marius Mihai, următorul supleant  
de pe lista electorală a Uniunii Social Liberale - filiala Dolj, la alegerile 
autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.6/2012. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia 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 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
total venituri  - 58.497,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

55.256,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.241,00 mii lei); 
total cheltuieli – 58.639,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

55.398,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.241,00 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.35/2015. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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 – 980.843,00 mii lei; 
 -  total cheltuieli – 1.009.155,00 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. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de 
a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

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

Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 
1) modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor în 

conformitate cu Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015, anexă la 
contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013; 

2) aprobarea Actului Adiţional nr.5 privind modificarea Contractului de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare ale 
localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris 
Dolj” nr.1/29.03.2013. 

Art.2. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova – dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj” 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 organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 
2015. 

     Dl. Pană: 
     Eu am studiat foarte bine toate propunerile care s-au făcut. Sincer să fiu există atâta 
alambicare în schimbarea de posturi ş.a.m.d. încât nu am mai avut răbdare să urmăresc. 
Sper ca toate aceste chestiuni să fie spre bunul mers al instituţiei care se numeşte 
primărie. M-am uitat în organigrama propriu zisă şi aici am văzut câteva chestiuni care 
pentru mine nu sunt clare. Vreau să ştiu şi eu care sunt legăturile pe care le au şi ce au în 
subordine viceprimarii şi administratorul public. Din această organigramă nu se înţelege 
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schema funcţională între departamente şi compartimente şi modul de subordonare. Dacă 
este secretă nu este niciun fel de problemă.  
     Dl. viceprimar Daşoveanu: 
     Este linia punctată. 
     D-na Primar: 
     Fiecare dintre viceprimari să-şi ia organigrama în faţă şi să spună care sunt atribuţiile 
ca să se dumirească domnul.  
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Eu sunt viceprimarul ăla din stânga.   Pe linia punctată ne ducem la Direcţia de 
Urbanism, Direcţia Economică şi Direcţia Juridică.  
     Dl. viceprimar Daşoveanu: 
     Dacă vă uitaţi pe linia punctată care pleacă de la viceprimarul din partea dreaptă a  
planşei pe care o aveţi în faţă, vedeţi că se duce la Direcţia Administraţie Publică şi 
Asistenţă Socială şi la Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente. 
     Dl. Preda: 
     Direcţia Servicii Publice, RAT şi Salubritatea, RAADPFL. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 modificarea organigramei şi statului 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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Operei Române Craiova. 

     D-ra Predescu: 
     În primul rând vreau să-l felicit pe managerul acestei instituţii pentru că a iniţiat, este 
iniţiatorul acestui regulament care poate servi de exemplu  celorlalte instituţii de cultură. 
Pentru că ieri am fost atenţionată am citit cuvânt cu cuvânt din nou  şi am o cortectură, 
sunt două sintagme care trebuie înlocuite, am vorbit şi cu dl. secretar înaintea şedinţei. La 
art. 9 alin. 1 se înlocuieşte sintagma „proprietatea publică a statului” cu „domeniul public 
al municipiului Craiova”, iar la alin. 2   se înlocuieşte sintagma „Primăria municipiului 
Craiova” cu „Consiliul local al municipiului Craiova” pentru că este terminologia actuală 
iar pe de altă parte este titularul dreptului de administrare a bunurilor aparţinând 
municipiului Craiova, consiliul local. 
    Dl. Badea: 
    Raportul comisiei de specialitate a fost negativ, dar el nu a fost negativ pentru că nu 
suntem de acord cu regulamentul de organizare şi funcţionare, ci pentru că nu a venit 
nimeni din partea instituţiei care să ne răspundă la eventualele întrebări pe care noi le-am 
pus. Mi se pare de bun simţ ca atunci când există pe ordinea de zi proiecte pe care le 
dezbatem vis a vis de instituţiile pe care le conduc, directorii să participe pentru că până 
la urmă  consiliul local este organul deliberativ, deci este un minim de respect pe care  îl 
arătaţi consilierilor, domnilor directori. 
 D-na Primar: 
 De acord cu dvs., numai că n-a fost un spirit de frondă, dl. director al Operei abia a 
aterizat de la Bruxelles ieri, deci nu avea cum să participe la şedinţa aceasta. Este în sală, 
dacă aveţi neclarităţi sau întrebări, vă stăm la dispoziţie şi la finalul şedinţei vrea să 
spună câteva cuvinte din partea Asociaţiei Craiova - capitală culturală europeană. 
     Dl. Badea: 
     Dvs. aveţi mii de acte şi delegaţi competenţa. Cred că era foarte uşor ca şi dânsul să 
delege competenţa către altcineva care să participe la această şedinţă de comisie. Nu cred 
că era ceva ieşit din comun. 
     D-ra Predescu: 
     Am cerut cuvântul pentru a lămuri această chestiune. Este foarte adevărat că ieri au 
fost trei reprezentanţi în comisia juridică din partea Operei Române care erau foarte 
speriaţi de problemele puse cu o zi în urmă în comisia de cultură şi chiar au insistat să 
mai verificăm întreaga redactare şi toate problemele care privesc acest regulament. Ca 
atare manifestă un interes cert în aprobarea regulamentului în forma depusă, cu cele două 
menţiuni. 
      Dl. director Pîrvu: 
       Înainte de a supune la vot aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că în urma 
dezbaterilor în comisiile de urbanism şi învăţământ şi cultură, pentru acest punct de pe 
ordinea de zi comisiile au hotărât avizarea nefavorabilă.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările precizate de d-ra Predescu. Cine 
este pentru? 
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Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Operei Române Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.174/2007. 

Art.3. 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 21 voturi pentru şi 2 
abţineri (Badea, Vasile).  
 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în 
consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 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 anexelor 1-3 ale Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.82/2012 cu privire la componenţa consiliilor de 
administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, după cum urmează: 

a) se înlocuieşte dna. Piticu Mirela Roxana, în calitate de membru titular în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, cu dna. 
Mihajlović Viorica, director adjunct în cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe; 

b) se înlocuieşte  dna. Piticu Mirela Roxana, în calitate de membru supleant în Consiliul 
de Administraţie al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, cu dna. 
Mihajlović Viorica, director adjunct în cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe; 

c) se înlocuieşte  dna. Piticu Mirela Roxana, în calitate de membru titular în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş”, cu dna. Ilie Anca-Georgiana, director general al Serviciului 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe.  

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Spirit Circuits LTD., 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

     Dl. director Pîrvu: 
    Înainte de a supune la vot, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul  că art. 1 din 
proiectul de hotărâre a fost modificat în sensul că se aprobă colaborarea conform scrisorii 
de intenţie, în condiţiile în care  compania britanică va desfăşura activităţi de producţie, 
comerţ sau prestări de servicii pe raza unităţii administrativ-teritoriale Craiova sau va 
dobândi calitatea de rezident în parcul industrial. Este numai o reformulare a art. 1. 
     Dl. Pană: 
     Eu am avut o intervenţie şi ieri şi vreau să reiau această chestiune, ar fi un lucru 
extraordinar dacă în acest parc ar veni asemenea firme, ar fi un lucru extraordinar de bun 
pentru Craiova, pentru noi toţi, ar fi un pas înainte, dar nu trebuie să ne găsească 
întotdeauna surprinşi sau nepregătiţi pentru că s-a văzut chiar din ceea ce am solicitat ieri 
în comisie, să se refacă traducerea. Poate că cineva zâmbeşte. Este foarte corect să 
traduci exact cum spune textul sau aşa cum spune scrisoarea  de intenţie care a fost. Ieri 
au fost câteva probleme de traducere şi la una şi la cealaltă. S-au refăcut astăzi, dar vreau 
să spun ca în viitor să avem o mai mare atenţie  a unor asemenea chestiuni care vin şi se 
supun consiliului local. Nu toată lumea ştie engleză. Mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă colaborarea dintre compania britanică Spirit Circuits LTD -  

reprezentată de dl.Steve Driver, Municipiul Craiova - reprezentat de dna.Lia 
Olguţa Vasilescu, în calitate de Primar şi Parcul Industrial Craiova – reprezentat 
de dl.ing.Nicoli Marin, în calitate de Administrator Unic, conform scrisorii de 
intenţie prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
condiţiile în care compania britanică va desfăşura activităţi de producţie, comerţ 
sau prestări de servicii pe raza unităţii administrativ-teritoriale Craiova sau va 
dobândi calitatea de rezident în parcul industrial. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător 
de cuvânt, Redacţie Ziar, Spirit Circuits LTD şi Parcul Industrial Craiova  vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Portsmouth Aviation 
LTD., Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Parcul Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. 

      Dl. director Pîrvu: 
      Şi la acest punct apare acea modificare în condiţiile desfăşurării activităţilor de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii pe raza unităţii administrativ-teritoriale Craiova 
sau va dobândi calitatea de rezident în parcul industrial, iar proiectul de pe ordinea de zi 
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are hotărâre privind aprobarea colaborării între compania britanică şi parcul industrial 
Craiova, va fi schimbată această denumire a parcului industrial.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu în forma modificată. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă colaborarea dintre compania britanică Portsmouth Aviation LTD -  

reprezentată de dl.Simon Escott, Municipiul Craiova - reprezentat de dna.Lia 
Olguţa Vasilescu, în calitate de Primar şi Parcul Industrial Craiova – reprezentat 
de dl.ing.Nicoli Marin, în calitate de Administrator Unic, conform scrisorii de 
intenţie prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
condiţiile în care compania britanică va desfăşura activităţi de producţie, comerţ 
sau prestări de servicii pe raza unităţii administrativ-teritoriale Craiova sau va 
dobândi calitatea de rezident în parcul industrial. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător 
de cuvânt, Redacţie Ziar, Portsmouth Aviation LTD şi Parcul Industrial Craiova  
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Box, în vederea 
organizării evenimentului Turneul Internaţional Centura de Aur “Nicolae 
Linca”, în perioada 6-13 iulie 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 asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Federaţia Română de Box, în vederea organizării Turneului 
Internaţional Centura de Aur „Nicolae Linca”, care se va desfăşura în perioada 6-
13 iulie 2015, în incinta Centrului Multifuncţional din Craiova. 

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
sumei de 150.000 lei, necesară pentru susţinerea şi organizarea evenimentului 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar, Poliţia Locală 
Craiova şi Federaţia Română de Box vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.06.2015                                                         15                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi 

acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova. 
      Dl. director Pîrvu: 
     A survenit o modificare la art. 11 alin. 4 dat fiind faptul că la modificarea anterioară 
privind scutirea de la plată a taxei de acces în centrul istoric a rezidenţilor trebuia 
înlăturată şi partea de final a acestui alineat şi de asemenea, se modifică art. 10 alin. 3 din 
regulament care va avea următorul conţinut. „Emiterea autorizaţiei de liber acces în 
centrul istoric, se face de către compartimentul de specialitate din cadrul primăriei 
Craiova în baza unei solicitări scrise însoţite de copia certificatului de înmatriculare sau a 
cărţii de identitate pentru autovehiculul pentru care se solicită autorizaţie de liber acces 
şi, după caz, a dovezii achitării taxei prevăzută la art. 16 alin. 4 din prezentul 
regulament.” 
     Dl. Pană: 
    Mulţumesc că s-au aprobat cele două amendamente şi iată că ceea ce se face în comisii 
se mai şi pune în practică, dar eu am mai avut două amendamente  şi anume avem două 
posibilităţi şi asta decideţi dvs.  dacă le supunem la vot şi le modificăm acum sau am 
înţeles că peste o anumită perioadă acvest regulament va fi reluat şi va fi supus din nou 
aprobării. Cele două amendamente pe care le am, sunt la art. 3 şi asta pleacă de la faptul 
că dacă întrebăm şi facem un sondaj pe centrul vechi o să vedeţi că toată lumea spune că 
vine la plimbare pe centru vechi, deci rugămintea şi propunerea mea este ca la art. 3 la 
utilizarea termenului şi prescurtării în loc de ci – centru istoric, să se numească cv – 
centru vechi. Este un amendament.  
     Al doilea amendament pe care îl fac este la capitolul 5 taxe art. 16 alin. 4 şi aici aş 
vrea să facem, şi am propus şi ieri în comisie, să facem această taxare stil vignetă, adică 
sunt oameni care au nevoie pentru o lună de zile, pentru trei luni de zile de acces, pentru 
şase luni sau pentru un an. Propunerea mea este următoarea: pentru o lună taxa să fie de 
20 lei, pentru trei luni – 30 lei, pentru şase luni – 40 lei şi pentru un an – 80 lei. Acesta 
este sistemul de taxare. De asemeni, eu am participat la toate aceste dezbateri, au fost 
foarte multe propuneri, eu aş ruga ca la o parte din ele să dăm totuşi răspuns, una din ele 
se referă chiar la staţia de taximetre din faţa Casei Albe. Mai am încă o propunere, nu la 
regulament, dar legat de acest punct, ca să nu mai iau cuvântul la interpelări, aş vrea ca 
spaţiile şi în general, spaţiul care este nefolosit de la intersecţia Traian Demetrescu şi str. 
Arieş şi arată foarte urât acum şi trebuie făcut, să fie un spaţiu verde. De altfel, tot ce se 
poate în această chestiune să se umplă cu foarte multă verdeaţă. O să fac altă dată o 
interpelare, ce ar însemna pentru Craiova spaţiile verzi şi ce înseamnă acum. 
     D-na Primar: 
     Acum le-am refăcut că le-am găsit în paragină. O să vă arăt fotografii că am avut 
inspiraţia să fac fotografii, din toate parcurile şi părculeţele, cum arătau înainte de 2012 
şi cum arată acum. Eu am o propunere pentru dvs. Centrul vechi încă se reglează. Sunt 
foarte multe firme care îşi schimbă autorizaţiile de funcţionare, pentru că vindeau 
telefoane mobile de exemplu, iar acum şi-au dat seama că este  loc de promenadă şi ei 
vor să facă acolo fie comerţ, fie spaţii de alimentaţie publică. Eu v-aş propune să-l lăsăm 
aşa cum este acest regulament şi peste şase luni de zile când vedem exact ce nu 
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funcţionează, ce a fost în neregulă, mai venim o dată cu o modificare pentru că până 
atunci cred că se va regla, se liniştesc apele exact, o să ştie fiecare ce are de făcut şi 
atunci vom veni cu alte modificări, dacă sunteţi de acord. Iar pentru Femina, pentru că 
ştiu că asta vreţi să întrebaţi, în autorizaţia pe care o vom elibera pentru terasă, vom scrie 
foarte clar, după ora  22 nu mai este permisă muzica pentru că nu sunt de acord să 
blocăm centrul vechi, la ora 12 noaptea gata să se închidă terasele sau să se închidă 
muzica. Până la urmă acest spaţiu l-am făcut de promenadă. Dar este foarte adevărat că 
există două blocuri acolo care încă au destinaţia de locuinţe pentru că nu putem să 
schimbăm această funcţiune, iar oamenii trebuie să se odihnească, iar terasele care sunt 
în faţa blocului în autorizaţia de funcţionare le vom trece foarte clar că la ora 22 se 
închide muzica. Este în regulă aşa? 
     D-ra Predescu: 
     În primul rând, vroiam să-mi exprim punctul de vedere că denumirea nu mai poate fi 
modificată în timp, adică este inoportun să mai fie modificată în timp datorită faptului că 
aşa cum se porneşte, ea este cunoscută ca atare această zonă toată perioada. Deci de azi 
înainte pe de altă parte produce o modificare, costuri mari pentru cei care funcţionează, 
locuiesc în această  zonă în măsura în care denumirea este incorporată în actele care li se 
eliberează persoanelor în cauză. De aceea nu este economică o modificare în timp. Pe de 
altă parte, aşa cum aţi spus şi dvs. noi ieri la comisia juridică am avut mai multe dezbari 
care ţin de funcţionarea sub diferite aspecte. Şi pentru că este un element de noutate de 
aceea am propus ca să aşteptăm un timp rezonabil, şase luni, această vară, să vedem care 
sunt problemele care apar. Inclusiv chestiunea pusă în discuţie de dl. Pană se poate 
rediscuta   după aceste şase luni. Nu sunt de acord cu creşterea cuantumului vignetei 
pentru că după propunerea făcută astăzi în şedinţă, se dublează de la 40 cea propusă de 
executiv, la 80 de lei, dar poate fi revăzută chestiunea acordării vignetei sau a taxării şi 
pe o perioadă mai mică decât un an cu menţiunea ca persoana respectivă să nu se 
sustragă de la plata integrală şi folosirea pe toată durata anului calendaristic a spaţiului. 
     Dl. Pană: 
     Eu n-aş vrea să ne încurcăm însă o să vedeţi că timpul îmi dă dreptate şi acum mergeţi 
şi întrebaţi pe cineva unde face plimbarea şi o să vă spun că pe centrul vechi. Dacă noi ne 
cramponăm şi rămânem în centrul istoric, deşi  am o mie de argumente altele, prin care 
să vă spun de ce să se numească centrul vechi. Dar nu intru în dezbaterea aceasta. Iar 
referitor la partea economică, analizaţi ca lumea ce înseamnă o vignetă şi o să vedeţi că 
nu mărim cu nimic, ci din contră, dacă vreţi, aducem către bugetul primăriei anumite 
venituri. Este vorba de comercianţi. Vigneta se referă la o anumită perioadă. Sunt oameni 
care vin din afară şi nu le trebuie pentru un an de zile şi atunci el plăteşte. Dacă sumele 
nu sunt corespunzătoare putem să discutăm, dar principiul vignetei eu aş vrea să-l 
aplicăm. Nu este nicio problemă dacă nu se aplică de acum. Am înţeles că peste şase luni 
ne întâlnim. Eu sunt de acord şi atunci dar numai să ţineţi cont de aceste propuneri şi 
amendamente. Vă mulţumesc. Amendamentele eu mi le menţin şi v-am spus: sunt două 
variante, o variantă, să le supunem acum la vot, a doua variantă este ca peste şase luni 
aceste amendamente să fie introduse.  
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      D-ra Predescu: 
     Două amendamente formulate de dvs. au fost însuşite de executiv. Ele au fost 
prezentate de secretar ca fiind amendamentele executivului, formă în care se supune la 
vot proiectul. Preşedintele de şedinţă v-a întrebat dacă mai susţineţi şi amendamentul 
formulat astăzi în şedinţă publică cu privire la vignetă şi dacă vi-l susţineţi, se supune la 
vot acest amendament cu precădere după care proiectul în ansamblul său, cu 
amendamentele propuse de executiv. 
     Dl. Pană: 
     Am am propus două variante ca să nu ne mai cramponăm. O variantă să se supună la 
vot acest amendament acum şi nu am nimic împotrivă, sau să se ia în calcul şi peste şase 
luni să fie introdus. Aceasta a fost propunerea mea. 
     D-na Primar:  
     Haideţi să le lăsăm peste şase luni. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată, cu modificările prezentate de 
dl. secretar. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al 

Municipiului Craiova, 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, 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Servicii Publice vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

13. 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 iulie 
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 iulie 2015, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 7 locuinţe sociale situate 
în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 108, 
201, 210, 313, cart.Valea Roşie,  bl.7, camerele 18 şi str.Bucovăţ, nr.7, 
cart.Craioviţa Nouă, str.V.G.Paleolog, bl.52B, sc.1, ap.1. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 3 imobile, cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea  
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe  

           retrocedate în natură foştilor proprietari, prin excluderea locuinţelor situate în 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.201 şi 210 şi 
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includerea locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.313.  

Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale, către persoanele, 
prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se stabileşte chiria lunară pentru cele 7 locuinţe sociale prevăzute la art.4 din 
prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1, 3, 4 şi 5 din anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Contractele de închiriere ale locuinţelor prevăzute la punctele 2, 6, şi 7 din anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi încheiat de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.8. 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 inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.282/2008 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.9. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

15. 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. 

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

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 
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Art.2.  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 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

Art.2. (1)  Consiliul Local al  Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia 
actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice  
Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţiilor/instituţiilor din 
subordinea sau coordonarea acestuia;  
 (2) Scopul prevederilor art.1 din prezenta hotărâre este accesarea de fonduri 
europene pentru modernizarea bazei sportive „Hipodrom”, pentru aducerea 
acesteia la standarde necesare organizării de competiţii sportive; 
(3) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin  Clubul 
Sportiv Municipal Craiova, modul de folosire  al imobilului transmis Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu destinaţia acestuia; 
(4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul  transmis potrivit 
art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia, imobilul respectiv revine de 
drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului si 
Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova. 

Art.3. (1) Consiliul Local al  Municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să 
modernizeze   imobilul transmis şi să îl menţină la standardele de calitate  privind 
desfăşurarea activităţilor specifice. 
 (2) Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii,  în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern. 
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 (3) La transmiterea imobilului  se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar 
din dotarea acestuia. 
 (4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data 
transmiterii dreptului de administrare. 
 (5) Consiliul Local al  Municipiului Craiova se va  subroga în toate drepturile si 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat 
pentru transmitere. 
 (6) Odată cu predarea imobilului, se vor preda – prelua activul şi pasivul, conform 
situaţiei contabile şi juridice la momentul predării. 
 (7) Odată cu predarea imobilului, Consiliul Local al  Municipiului Craiova, va 
proceda la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat. 
 (8) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului, se va proceda la înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului şi a 
dreptului de administrare, în favoarea Consiliului Local al Municipiului  Craiova, 
în condiţiile legii. 

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

Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare  
preluare a bunurilor prevăzute la art. 1 si 2 din prezentul raport. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însusirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Craiova şi se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.112/2015. 

  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, Clubul Sportiv Municipal 
Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu 
titlu oneros în favoarea S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova pe care sunt edificate 
construcţii ce le deţine în proprietate. 

      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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Pan 
Group S.A. Craiova asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, pe care sunt edificate construcţii ce le deţine în proprietate, 
identificate în anexele nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. Craiova, se 
constituie pe o durată de 10 ani. 

Art.3. Preţul constituirii dreptului de superficie asupra terenurilor identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre va fi stabilit pe baza rapoartelor de evaluare, care vor fi supuse 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. Pan Group S.A. Craiova are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea constituirii dreptului de superficie, contravaloarea folosinţei pe ultimii 
3 ani a terenurilor identificate în anexele nr.2-4 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale adoptate pentru fiecare an 
şi a legislaţiei în vigoare. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie în formă autentică. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.Pan Group S.A. Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, 
nr.35. 

     Dl. Pană: 
     Eu am ridicat problema aceasta şi ieri în comisie şi vă spun de la început, nu voi vota 
pentru  această chestiune. Sunt mai multe argumente, printre care eu nu am înţeles prea 
bine de ce la unii facem dreptul de superficie, iar la alţii facem negociere directă. Ştiu că 
au fost discuţii foarte multe pe acest proiect, cândva a fost şi retras, dar încă pe mine nu 
m-aţi convins ca să  pot să votez această chestiune. Mai am şi alte elemente pe care nu le 
pot spune acum. Voi vota împotrivă. 
     D-na Primar: 
     În urmă cu doi ani am avut o discuţie că sunt foarte multe clădiri care aparţin unor 
privaţi pe terenuri care sunt ale statului şi dacă găsim o variantă ca să le vindem 
terenurile pe care nu putem să le folosim oricum niciodată că sunt clădiri sau nu. Aici 
este o situaţia absolut aberantă, încurcată rău în sensul că CEZ-ul are o clădire. Sub 
clădirea respectivă este o parte din teren care aparţine statului, adică nouă, şi o parte care 
aparţine unor privaţi. Adică clădirea respectivă nici măcar nu este toată pe terenul cuiva. 
Ce rost are încurcătura asta? Să-şi ia să-şi facă intabularea, nici jnu pot să-şi intabuleze 
clădirea, să-şi termine toate problemele pe care le au. Cu cine să facem negociere? Ce să 
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licităm? E clădirea CEZ-ului. Cu cine să mai discutăm, dacă nu cu ei direct, care sunt 
proprietarii clădirii?  
     Dl. Pană: 
     Eu cunosc foarte bine situaţia, mult mai bine decât oricine. CEZ-ul nu este o firmă 
privată, este o firmă de stat.  
     Dl. director Pîrvu: 
     S-a ales această variantă datorită faptului că natura dreptului real al terenului aferent 
acestei construcţii, este total diferită. Pe o suprafaţă de  126 mp are constituit un drept de 
superficie, iar pe cealaltă parte un drept de concesiune. Tocmai pentru buna exploatare a 
construcţiei.  
     Dl. Cilibiu: 
     Vreau să spun colegilor că prevederile Codului civil şi ale Legii 7 a cadastrului şi 
proprietăţii imobiliare, obligă orice proprietar ori să deţină o parte din terenul aflat sub 
clădire sau tot terenul să fie al unui singur proprietar pentru a-şi putea intabula clădirea. 
Nu ne permite legea să intabulăm o clădire, legislaţia în vigoare nu permite să se 
intabuleze o clădire aflată  pe două terenuri a doi proprietari diferiţi. Motiv pentru care 
ori ţinem încurcat, nu contează că se numeşte CEZ sau alt întreprinzător privat, ori îi 
ţinem încurcaţi şi ne place să rămânem cu lucrurile încurcate, ori dăm drumul la proiectul 
de hotărâre şi până la urmă nu pierdem nimic pentru că efectiv activitatea se desfăşoară 
în continuare acolo, nu se demolează nimic, nu pleacă nimeni nici cu terenul nici cu 
construcţia. Vă mulţumesc. 
     Dl. Nicoli: 
     Ştiţi foarte bine că atunci când există o clădire care a fost făcută cu autorizaţie de 
construcţie, obligaţia noastră ca autoritate este să luăm impozit pe clădire şi să-i 
clarificăm situaţia. Legiuitorul a prevăzut trei situaţii distincte. Prima – dacă provine de 
la stat face 834 cu condiţia să-i dovedească municipiului că foloseşte bunul în scopul 
pentru care s-a născut în 1990 prin Legea 15, dacă nu, poate să ia de la primărie acest 
teren privat al autorităţii pe unul din dezmembrămintele dreptului de proprietate prevăzut 
de lege şi aceasta este speţa noastră, de aceea îi dăm superficie, iar CEZ-ul va şti să-şi 
descompună clădirea ca să poată intabula fiecare bucăţică a acestei clădiri pe proprietari, 
pe numere cadastrale diferite. Poate să facă acest lucru, se numeşte apartamentare şi o 
poate face.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. CEZ Distribuţie S.A. (fosta 
Filială de Reţele Electrice-Craiova), a terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestei 
societăţi, în suprafaţă de 317 mp., compus din suprafaţa de 72 mp., având 
nr.cadastral 216493 şi suprafaţa de 245 mp., având nr.cadastral 216522, situat în 
str.Doljului, nr.35, identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire al negocierii vânzării 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. 
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 Art.3.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C. CEZ 
Distribuţie S.A. 

 Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 
încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

  Art.5.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.1 şi 3 ale Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.251/2014 referitoare la modificarea obiectului 
contractului de concesiune nr.108/1996, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.CEZ Distribuţie S.A. 

    Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi S.C. CEZ Distribuţie S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui  teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Piaţa Valea Roşie. 

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

ani, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 94,84 mp., situat în Piaţa Valea Roşie, poziţia cadastrală 29, 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii terenului identificat la art. 
1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere şi a Caietului de 
Sarcini, în vederea închirierii terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.785/2013 referitoare la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul 
de închiriere a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

     Dl. Badea: 
     D-na Primar, când aţi început mandatul, aţi fost foarte fermă şi foarte hotăârtă în a fi 
împotriva celor care ocupă abuziv terenuri ale primăriei. Totodată aţi fost împotriva celor 
care aveau contracte de subînchiriere. Nu vă înţeleg de ce nu rămâneţi în continuare 
consecventă şi nu scoateţi aceste spaţii la licitaţie, având în vedere că scrie clar în lege că 
la sfârşitul perioadei de închiriere ele trebuie scoase la licitaţie, ar fi trebuit să facem 
acest lucru şi acum, adică să scoatem spaţiile respective care au ajuns la sfârşitul 
perioadei de contract, să le scoatem la licitaţie. 
     Dl. director Pîrvu: 
     Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că facultatea închirierii  terenurilor aparţinând 
domeniului public sau privat al statului, este foarte adevărat că revine consiliului local, 
însă toate aceste dispoziţii trebuiesc coroborate cu  prevederile Codului civil care 
instituie un drept de preferinţă în favoarea fostului chiriaş, atunci când se doreşte o nouă 
închiriere, în condiţii similare dreptului de preemţiune de la vânzare cumpărare.  Deci 
practic, în situaţia în care veţi dori continuarea închirierii, avem obligativitatea de a 
notifica fostul chiriaş  sub condiţia ca acesta să-şi fi respectat clauzele contractuale 
anterioare, iar în situaţia în care nu-şi manifestă acest drept de folosintă, el va fi scos la 
licitaţie, dar numai sub această condiţie. Sunt condiţii impuse prin codul civil care nu ne 
permit scoaterea la licitaţie în condiţiile în care dorim o nouă închiriere.  
     Dl. Badea: 
     Am vrut să discut doar la general, dar o să vă citesc de fapt temeiul de drept invocat. 
Este vorba de art. 123 din Legea 215/2001  care prevede închirierea prin licitaţie publică, 
cu toate că aceştia propun închirierea directă în vederea închirierii şi nu prin licitaţie 
publică.  În esenţă în momentul în care s-a terminat contractul  normal că trebuia să 
scoatem la licitaţie pentru că am mai spus-o şi acum două luni, poate că eu vreau să vin 
să închiriez şi eu acel spaţiu şi nu  pot pentru că dvs. daţi prin negociere directă aceluiaşi 
chiriaş. La sfârşitul celor 5 ani de închiriere scoatem la licitaţie şi cel care oferă cel mai 
bun preţ dintre cei care sunt interesaţi să intre să-l ia. Ăsta este un punct de vedere. Nu 
ştiu dacă este cel mai bun, dar acesta este punctul meu de vedere.  
     D-na Primar: 
     S-a organizat o licitaţie cu drept de prelungire. Ştiau toţi care au participat la prima 
licitaţie că poate exista acest drept de prelungire. Dvs. care aţi venit mai târziu la 
chioşcariadă, nu aţi mai prins ce să vă facem?  
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     Dl. director Pîrvu: 
     În condiţiile codului civil sunt practic ţinuţi de această prevedere legală şi pe cale de 
consecinţă credem totuşi că este legală prelungirea contractelor de închiriere.  
     Dl. director Neagoe: 
     Au fost un număr de 110 chioşcuri în pieţe la momentul stabilirii regulamentului 
pentru modernizări. Toţi şi-au modernizat, acestea sunt ultimele care s-au modernizat.  
Prin urmare, acum două luni de zile s-a votat în unanimitate contractul cadru unde 
ultimul articol spunea că se poate prelungi contractul cu acordul consiliului local, dacă 
doriţi să votaţi, bine, dacă nu, nu. Atunci aţi votat  că sunteţi de acord cu prevederea să 
puteţi prelungi. Prin urmare, profit de această ocazie să vă zic că sunt ultimele magazine  
care şi-au modernizat chioşcurile. De aici încolo nu se mai prelungesc şi se scot la 
licitaţie. Au fost scoase la licitaţie. S-a promis prin noul regulament, că dacă se 
modernizează se prelungesc pe patru ani, s-au prelungit la toată lumea pe patru ani. De 
aici încolo se face numai cu licitaţie publică.  Acum nu este nici licitaţie, nici acordare 
directă, este prelungire conform contractului cadru asumat de întregul consiliu municipal 
în luna martie a anului 2015. Ultimul articol din contractul cadru unde scrie consiliul 
local poate prelungi şi atunci s-a votat în unanimitate, iar acum noi am propus. Dacă 
întrebaţi de ce am propus noi la pieţe, pentru că dacă am închide relaţia comercială cu 
respectivii, ar dura cel puţin trei.patru luni să închiriem încă o dată, unde înseamnă nişte 
bani cheltuiţi pe care noi îi dăm în redevenţă la primărie. Ăsta este motivul pentru care 
noi facem mereu propuneri de prelungire. Dvs. sunteţi în măsură să hotărâţi dacă 
prelungiţi sau nu.  
     Dl. Badea: 
     Am înţeles ce a spus dl. director. Consiliul local poate. Eu consider, ăsta este punctul 
meu de vedere, că normal era ca acele spaţii să fie scoase la licitaţie pentru a da 
posibilitatea să participe toţi cei care sunt interesaţi. Este un punct de vedere. S-ar putea 
ca ceea ce spune dl. director să fie în regulă, dar eu v-am spus un punct de vedere. 
     D-na Primar: 
     Ce frumos vorbiţi dvs., dar ce rău era când tăceaţi! Când am venit în primărie, am 
găsit sute de chioşcuri care nu plăteau nicio taxă, nimic către primărie, şi nu interesa pe 
nimeni. Acum faceţi scandal la o chestiune prin care am vrut să-i băgăm pe toţi în 
legalitate să-şi modernizeze toţi chioşcurile să arate într-un fel în care să arate bine, 
respectăm codul fiscal, aveţi vreo neclaritate, sunt instituţii care pot să ne verifice. Ce tot 
atâta discuţii! 
     Dl. Albăstroiu: 
     Referitor la aceste chioşcuri, aş vrea să înţeleagă şi colegii noştri că o investiţie la 
valoarea pe care o cere primăria şi la nivelul urbanistic care se cere costă foarte mulţi 
bani. Această investiţie se amortizează în cel puţin 10 ani de zile, pentru că nu este numai 
chioşcul în sine, este şi mobilier şi  tto ce se poate, utilităţi, apă, curent, canal. Lăsaţi-o 
aşa cum este că este foarte bine. 
     Dl. Nicoli: 
     Consecvent principiului continuităţii, este normal să fim de acord cu prelungirea 
contractului pentru că este dreptul nostru de a fi alături de cei care au investit dar, mai 
ales, de cetăţenii Craiovei. Au făcut ceva frumos, sunt ultimii după cum spunea 
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directorul şi atunci vă propun să fim pentru, astfel încât parteneriatul nostru să continue 
spre folosul cetăţenilor. Vă mulţumesc.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Îl rog pe dl. director să ne precizeze exact dacă numărul de situaţii pe care noi acum le 
prelungim contractul sunt toţi entităţi care şi-au modernizat spaţiile sau sunt din ăle 
potoape şi îşi prelungesc pur şi simplu, pentru că dacă se întâmplă să fie cu spaţii 
modernizate acum, corect este să admitem următorul lucru. Le-am promis oamenilor 
ăstora că dacă îşi modernizează spaţiile, le prelungim contractele, oamenii au făcut nişte 
investiţii, şi atunci este corect să le prelungim contractele. Dacă cumva unul dintre ăştia 
100 câţi sunt este din ăle potoape rămas şi nemodernizat, atunci nu prea e în regulă.  
     Dl. director Neagoe: 
     După cum ziceam, toţi cei care sunt propuşi laprelungire conform contractului cadru, 
au autorizaţie de modernizare a construcţiei provizorii de pe teren, au proces-verbal de 
recepţie a lucrărilor, au  dovadă de la ANAF că n-au datorii la stat, au dovadă de la ORC 
că firma este în funcţiune. Ce nu s-a prelungit au fost câteva firme care fie au intrat în 
insolvenţă, fie au făcut cereri de reziliere, dar vorbim de trei firme la 110. Noi mcare am 
propus oportunitatea prelunigrii, ne asumăm responsabilitatea  chiar dacă oricum am 
depus la dosar copii după procesul-verbal de recepţie făcut de primăria municipiului 
Craiova şi copii după autorizaţia de modernizare.  
     Dl. Preşedinte: 
     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/spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

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

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1051/2014 având ca obiect închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35. 
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      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014, având ca 
obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.35, până la data de 30.06.2016. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către CS OLIMPIC 
SPORT CRAIOVA, a unor bunuri 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 încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova 

asupra bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, până la 01.10.2026, către CS OLIMPIC 
SPORT CRAIOVA a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va 
face prin proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

               Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată, nr.102/2014 şi nr.151/2014 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
abţineri (Manda, Pană).  
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23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului 
de investiţii „Reamenajare Grădina Zoologică 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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a 
implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, identificate 
în anexa 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.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi 
nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării unei părţi din imobilul 2810 
Podari aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul 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 preluarea suprafeţei de teren de 7.311 mp. din imobilul 2810 Podari, din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.2. După preluarea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, partea de imobil 
se va utiliza în vederea realizării investiţiei prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
apă şi apă uzată, conform Contractului de Finanţare nr.122523/26.09.2011, cod 
proiect: CCI 2009Ro161PR003, într-un termen de 1 an. 

Art.3. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la 
art.2 din prezenta hotărâre, imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, revine 
de drept, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art.4. Predarea – primirea părţii de imobil transmise, potrivit prevederilor de la art.1 din 
prezenta hotărâre, se face în baza unui protocol încheiat între părţi. 
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               Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare 
la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova. 

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Apărării 
Naţionale vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă  
din prezenta hotărâre; 

    Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 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.  
 
 

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

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

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
α) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 3 care fac parte 

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

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” a 
bunului Microbuz Marca FORD TRANSIT 16+1. 

  Art.3.Predarea-primirea bunului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, se va face în 
baza procesului-verbal de predare-primire, încheiat între părţi, în termen de 30 de 
zile, de la adoptarea prezentei hotărâri.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.189/2009 darea în administrarea unităţilor de învăţământ din municipiului 
Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. 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 anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor prevăzute 
în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia 5 „Teren sintetic sport” din anexa nr.2 
a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 şi se modifică 
în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare la însuşirea  inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, 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 unanimitate de 
voturi.  
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28.  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 bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
îndeplinească formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau 
casare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.182/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, nr.102/2014 
referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova şi nr.151/2014 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

     D-ra Predescu: 
     Eu am o rugăminte către doamna primar pentru că reprezintă consiliul local în 
adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare cu privire la aceste tarife. Ele în ultimii 10 
ani  au crescut permanent. Foarte rare au fost situaţiile în care modificările au provenit 
urmare taxării unor servicii care nu erau taxate până atunci. Noi înţelegem că au toate 
aprobările aceste noi tarife conform organelor competente, dar nivelul la care sunt 
stabilite tarifele porneşte în primul rând de la interesul  derulării proiectului şi 
funcţionării sistemului creat însă în afară de acest interes, mai este şi interesul cetăţenilor. 
Ca atare, rog ca pe viitor, orice discuţie cu privire la tarife să fie avută în vedere cu 
precădere din perspectiva interesului cetăţenilor  care suportă plata acestor cheltuieli şi 
apoi din perspectiva funcţionării proiectului. 
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 D-na Primar: 
     Aici ştiţi foarte bine că nu este vina nici a consiliului local  actual, nici a primarului 
actual. Consiliul local trecut a aprobat un contract de finanţare cu BERD-ul care 
prevedea că din 3 în 3 luni de zile se măresc tarifele. Nu avem ce să facem. Este din 
2000. Nu avem ce să facem. Întrebaţi-i pe alţii. 
     Dl. Pană: 
     Şi eu sunt în asentimentul d-rei Predescu. Faptul că  cineva a greşit o dată, faptul că în 
2000, deşi nu cred că în 2000 că şi eu am fost în consiliul de administraţie şi nu erau 
asemenea chestiuni, dau crezare a ceea ce spuneţi acum, dar rugămintea mea este să 
analizaţi aşa cum trebuie şi să puneţi consiliul de administraţie de acolo să analizeze aşa 
cum trebuie astfel încât să servim interesele cetăţenilor şi nu ale unora care poate au 
greşit, deşi eu nu sunt convins. În perioada 2000  - 2004 eu am fost membru în consiliul 
de administraţie de la apă. Nu s-a discutat niciodată despre o asemenea chestiune. Vă 
mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Stimate dl. coleg, care aţi şi condus din câte ştiu,   regii sau instituţii. Când un contract 
este semnat, nu mai acceptă nimeni modificarea lui.  Este un contract pe care nu l-a 
semnat Olguţa Vasilescu, dar pe care trebuie să-l ducă la capăt Olguţa Vasilescu ;i 
actualul consiliu local. Pentru c[ sunt ;i alte contracte care ne dezavantajează foarte mult 
ca primărie, dar nu mai avem cum să le modificăm. Aşa s-a gândit la vremea respectivă, 
aşa s-a aprobat de către consiliul local, aşa trebuie să mergem mai departe, din păcate. 
Este şi o hotărâre judecătorească pe această speţă.  
     Dl. Pană: 
     Rugămintea mea a fost, fiind în consiliu acolo, să analizaţi  dvs. această problemă. 
Sunt convins că nu este aşa. Ăsta este punctul meu de vedere.  
     Dl. Nicoli: 
    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  s-a născut ca o asociere între comunităţile 
din judeţul Dolj pe principiul solidarităţii, ca la pensie. Cine consumă apă, pune banii ca 
să se dezvolte şi la bunica la ţară canalizarea şi apa. Ca urmare, acest consiliu ca parte al 
acestei asociaţii  şi-a însuşit programul masterplan de realizare de către operatorul 
regional licenţiat, compania de apă Craiova a acestei conformări  ca ţară, ca localitate, ca 
judeţ european. El a fost trecut de atunci ca program de creştere a preţurilor pentru toţi 
consumatorii de apă care sunt deserviţi de operatorul regional şi astăzi nu facem altceva  
decât o mandatăm pe d-na primar să vegheze ca acel angajament al comunităţii Craiova, 
în solidaritate cu celelalte comunităţi, să fie respectat, pentru a trăi normal, într-un judeţ 
normal, pe principiul solidarităţii.   
     D-na Primar: 
     Nu ştiu de ce revenim de fiecare dată la această discuţie. La fiecare trei luni avem fix 
aceeaşi problemă: de ce se măreşte tariful la apă? Pentru că aşa l-au aprobat pia dinainte. 
Şi în presă şi peste tot apare că iar se măreşte preţul la apă.    Să se înţeleagă odată pentru 
totdeauna. Nu are ce să facă acest consiliu local decât să ducă mai departe un contract 
care s-a semnat deja de către vechea administraţie. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.06.2015                                                         34                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

   Art.l. Se aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, 
de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

   Art.3. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova – dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.379/2013. 

     Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.  şi  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în 
gestiune directă operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

  Art.l. Se aprobă tarifele pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.21/2013, 22/2013, 23/2013, 24/2013, 75/2013 referitoare 
la aprobarea diferitelor tarife pentru activităţile date în gestiune directă Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

     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 vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de 
gestiune pentru activităţile serviciului de salubrizare în judeţul Dolj. 

     Dl. Pîrvu: 
     Documentându-mă mai bine, am constatat în anexa 14  - 15 a caietului de sarcini, art. 
14 – 6 personal,  într-un alineat se arată, citez: „operatorului i se recomandă să ia în 
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considerare la formarea viitoarei echipe şi personalul calificat existent.” Aş dori ca acest 
alineat  să prevadă: „operatorul se obligă să menţină echipa actuală, o parte din cei 700 
sau mai mult de 700 de angajaţi, în urma evaluării acestora. Ce se întâmplă dacă aceşti 
salariaţi actuali vor fi disponibilizaţi? O altă problemă, să se prevadă şi posibilitatea de a 
le oferi angajaţilor disponibilizaţi nişte salarii compensatorii, ca orice altă unitate 
economică care beneficiază de salarii compensatorii. O altă problemă tot legată de 
această chestiune, momentul în care se preia gestiunea salubrităţii Craiova. Există în 
documente, în caietul de sarcini specificat faptul că actualul contract durează până în 
2021. Într-o anexă pe care o avem noi aici se arată că primul care este pus pe anexă este 
oraşul Craiova şi imediat preluarea când se aprobă şi câştigă licitaţia. Se pune următoarea 
întrebare: dacă există un contract până în 2021 există posibilitatea preluării acestei 
societăţi de salubrizare de către noul operator? Dar insist foarte mult pe această 
prevedere de a se obliga noul operator să preia salariaţii existenţi în urma unei evaluări 
făcute la personalul respectiv. 
     Dl. director Glăvan: 
     Din cunoştinţele pe care le am eu, nu cred că este posibil ca operatorul  privat care va 
câştiga acest contract de licitaţie, să preia tot personalul operatorului nostru  din 
momentul de faţă, iar, de asemenea operatorul care va câştiga licitaţia pe acest 
masterplan, va avea doar trei activităţi, restul dintre activităţile serviciului de salubrizare 
vor rămâne în continuare la operatorul SC Salubritate Craiova SRL, astfel că nu se pune 
problema disponibilizării tuturor celor care lucrează în momentul de faţă la SC 
Salubritate Craiova SRL. 
     D-na Primar: 
     Eu vă spun cum văd eu situaţia. Operatorul care va câştiga, va câştiga pe tot judeţul. 
El va avea nevoie nu numai de oamenii care sunt la noi la ora actuală, va avea nevoie 
pentru tot judeţul să acopere. Mi-e greu să cred că găseşte gunoieri în altă parte. Aşa cred 
eu. Eu sunt convinsă că îi va prelua chiar dacă vrea să opereze cu un număr mult mai mic 
decât noi, oricum are tot judeţul la dispoziţie, deci oricum are o suprafaţă mult mai mare 
la dispoziţie. Iar doi, este ceea ce v-a spus colegul nostru că foarte multe dintre activităţi 
noi le-am păstrat pentru Salubritate. Ea nu se desfiinţează şi, mai mult decât atât, există 
acolo un contract colectiv de muncă îîn care se prevede foarte clar ce se întâmplă în caz 
de disponibilizare, dacă şi câte salarii compensatorii iau.  
     Dl. Nicoli: 
     Şi de data aceasta principiul solidarităţii funcţionează pentru că noul operator este 
licenţiat pe tot judeţul. De aceea solicit să se completeze Serviciul Public de Salubritate 
şi Serviciul Public de Ecarisaj. Trebuie să facem asta şi n-o să fie disponibilizări pentru 
că până la urmă noi aprobăm planurile de restructurare ale societăţii noastre de 
salubritate care rămâne cu servicii. 
     Dl. director Pîrvu: 
    Observaţia dvs. a fost reţinută în şedinţa de comisie şi am făcut modificările pe care le-
aţi propus dvs. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru următoarele 
activităţi ale serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj: 
1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioara şi/sau exterioară a acestora; 

3. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 

4.     sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
5. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora  

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 
în cadrul contractului “Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi  
transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, 
precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea”. 

Art.2. Se aprobă procedura de atribuire, prin licitaţie publică deschisă, a contractului 
“Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale si a altor fluxuri de deseuri în judeţul Dolj precum şi operarea staţiei 
de sortare şi transfer Goicea”. 

Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi 
transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi 
operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea, respectiv pentru activităţile 
serviciului public de salubrizare prevăzute la art.1, conform anexei nr.1 care face 
pace parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj, pentru 
activităţile care fac obiectul de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ, prevăzut în anexa nr.2 care 
face pace parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii 
unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în 
judeţul Dolj  şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea, prevăzută în anexa 
nr.3 care face pace parte integrantă din prezenta hotărâre şi care cuprinde 
următoarele secţiuni: 

1. Secţiunea I – Fişa de Date (curpinzând criteriile de selecţie pentru activităţile 
serviciului delegat) 

2. Secţiunea II – Caiet de Sarcini 
3. Sectiunea III – Formulare 
4. Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare 
5. Sectiunea V –  Regulamentul serviciului public de salubrizare în judeţul 
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Dolj 
Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu,  să aprobe şi să voteze în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ următoarele:  

a) Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul  deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  şi operarea  staţiei de 
sortare şi transfer Goicea; 
b) Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii 

unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în 
judeţul Dolj  şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea;  

c) Regulamentul serviciului public de salubrizare  din judeţul Dolj.  
Art.7. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EcoDolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova, dl. Radu Cosmin 
Preda să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

     Dl. Pană: 
     Noi am delegat pe încă şase luni. Eu îmi menţin punctul de vedere pe care l-am avut şi 
la ultima şedinţă când am mai delegat pe şase luni şi anume că ar fi bine ca această 
activitate să rămână în cadrul primăriei, să nu mai încercăm să o dăm mai departe. 
Atenţie, am modificat de foarte multe ori caietul de sarcini şi  nu este corect. Eu mă voi 
opune, nu la delegare, pentru că mai dăm pe încă şase luni, dar supun atenţiei dvs. 
retragerea de la privatizare a acestei societăţi. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
    S-a modificat caietul de sarcini pentru că noi am încercat să facem ceva bine pentru 
municipalitate adică să cuplăm serviciile de dezinsecţie şi deratizare, care sunt profitabile 
pentru o firmă, cu serviciul de ecarisaj care nu este profitabil pentru nicio firmă. Şi ştiind 
că n-o să vină nimeni să ia serviciul de ecarisaj decât eventual vreun ONG care să nu mai 
facă ce trebuie, atunci am spus le unim. Am avut tot felul de contestaţii, din cauza acestui 
fapt am ajuns în instanţă,  până la urmă am ajuns la concluzia că n-o să putem să răzbim 
să mergem mai departe. Dacă mă întrebaţi pe mine, nici eu nu aş mai fi de acord nici să 
dăm ecarisajul, nici să  dăm dezinsecţia şi deratizarea, pentru că ceea ce m-am chinuit de 
doi ani de zile să-i fac să priceapă pe funcţionarii din primărie că până n-o să dăm şi noi 
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cu avioanele, n-o să scăpăm de ţânţari anul ăsta. Şi uite anul ăsta ce bine este. Nu mai 
sunt ţânţari. Cu omizile esteun serviciu separat pe care îl asigură RAADPFL-ul, nu 
salubritatea. Acolo este mult mai complicat pentru că din câte am înţeles pentru omizi 
trebuie să  se dea direct pe copaci, trebuie să se ardă crengile respective, nu este acelaşi 
lucru ca pentru ţânţari. Dar eu încerc să găsesc o modalitate acum să nu mai transmitem 
mai departe adică să nu mai scoatem nici dezinsecţia, nici deratizarea, să dăm câtre firme 
private pentru că, iată, în sfârşit anul acesta, am reuşit să funcţionăm bine pentru că am 
dat cu avioane. Data trecută am avut un alt administrator public care nu pricepea cum 
este cu avioanele. 
     Dl. Pană: 
     Vă felicit, d-na primar, dacă faceţi lucrul ăsta. Aceasta era şi propunerea mea.  
     Dl. Preşedinte: 
    Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.5 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

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

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

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contratactul de delegare al gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului 
de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Planul de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, 
precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii. 

     Dl. director Pîrvu: 
    Înainte de a supune la vot aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că art. 29 lit. E a fost 
modificat în sensul că a fost înlăturată partea finală cuprinsă între  paranteze, respectiv 
destinaţie, declaraţii care se completează la locul special de depozitare al RAT Craiova, 
dat fiind faptul că există o contradicţie cu partea de început unde  apare declaraţie în faţa 
notarului public. 
     Dl. Pană: 
     Şi ieri am discutat în comisie mai multe aspecte. Vreau să relevez decât două lucruri. 
Primul: sunt de acord în special, este adevărat că mie mi-a plăcut să lucrez după 
regulamente şi mai ales după proceduri, este un lucru foarte bun, dar, atenţie, ca atunci 
când facem alte regulamente că aici de-abia acum noi abrogăm anumite articole care au 
fost cândva făcute sub alte regulamente, deci rugămintea mea este pentru a nu fi în 
contradicţie când facem un regulament, cu alt regulament, cei care se ocupă de această 
chestiune, atunci când facem un nopu regulament şi abrogăm  alte articole din celelalte 
regulamente, să facem această chestiune în timp real. De asemeni, o altă observaţie pe 
care o fac, eu m-am uitat şi sunt de acord, într-adevăr că trebuie să facem ceva cu zăpada 
aceasta iarna, dar atenţie foarte mare că aşa cum este formulat aici articolul, eu nu cred 
că va rezolva problema pe care ne-am propus-o noi. Voi face propuneri concrete în 
viitor. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările menţionate. Cine este 
pentru?   
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, 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.319/2009. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Schimbare destinaţie din spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi 
de instruire practică în specializarea alimentaţie publică şi turism” – Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimentară. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Schimbare destinaţie din spaţiu pentru 
morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specializarea 
alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        1.526.693,12 lei    
    (1 Euro= 4,43 lei)     

               din care construcţii montaj (C+M)                                  1.077.803,87 lei  
  2. Durata de realizare:                                                        18 luni 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

36. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Pană: 

       Suntem la sfârşitul lunii iunie şi este o problemă care o ridic tot timpul. Este vorba 
despre Clubul Sportiv Municipal şi aş vrea să mi se răspundă la următoarele întrebări: în 
ce stadiu se află la ora actuală echipele, mă interesează la volei. Am văzut ceva că mai 
scrie şi prin presă,  la handbal am văzut ceva, dar nu ştiu în totalitate, dar de baschet, şi 
am primit foarte multe telefoane care mă întreabă ce face clubul municipal cu baschetul. 
Eu am vorbit foarte mult pe această temă, nu vreau să vorbesc mai mult, doar avertizez 
că este perioada în care s-au făcut deja transferurile, este perioada în care trebuie să ştim 
ce facem în viitor. Nu uitaţi că avem două echipe, este vorba de volei şi de handbal,  care 
vor juca şi în cupele europene, aşa că, mare atenţie, ce facem cu această chestiune. 
     A doua problemă pe care am ridicat-o foarte puţin. Am înţeles şi este un lucru foarte 
bun. Într-adevăr, ţânţarii au mai dispărut,  sper să se menţină această chestiune. Este o 
problemă totuşi, pentru municipiul Craiova, problema omizilor. Nu ştiu dacă este 
punctuală, dar eu invit să veniţi în zona în care locuiesc, nici nu pot să intru în bloc 
pentru că sunt omizi inclusiv pe scara  de intrare. 
     D-ra Predescu: 
     Două chestiuni: în primul rând aş vrea să vă recomand să aveţi în vedere următoarea 
chestiune. Au fost în trecut mai multe PUZ-uri care nu au putut fi aprobate pentru că nu 
îndeplineau condiţiile legale ca şi construcţie cu caracter permenent. Persoanele în cauză 
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s-au reorientat  în sensul de a crea construcţii cu caracter provizoriu pe ani mai mulkţi, 20 
– 30. În măsura în care sunt construcţii provizorii, ele reiterează toate chestiunile iniţiale, 
numai că nu mai intră spre aprobare în consiliul local şi pretinzând că sunt construcţii 
provizorii, se crede că la un moment dat vor dispărea. Şi turnul Effel a fost o construcţie 
provizorie care nu a dispărut de atunci şi se mândreşte nu numai Franţa cu el.  Aşa încât, 
această cale de a eluda nişte dispoziţii legale, trebuie cunoscută şi avută în vedere în 
momentul autorizării unor astfel de construcţii provizorii.  
     A doua chestiune s-a mai pus în discuţie astăzi, este aceea a funcţionării, că sunt 
moşteniri din trecut pe care trebuie să vedem cum le administrăm în prezent. În 2006 a 
fost refăcută sala Filarmonicii Oltenia. Cel care era director general atunci nu-şi asumă 
nicio răspundere cu privire la proiect şi modul în care a fost executat. S-au constatat mai 
multe deficienţe pe parcurs, aşa cum am văzut la începutul acestui mandat, chiar dvs. 
constataseţi că ploua în clădire. De această dată este vorba de sistemul de aerisire, 
încălzire şi răcire. Nu ştiu cine a ales această soluţie. Este un sistem care nu funcţionează 
decât dacă vine operatorul din Bucureşti, care vine când poate şi el, motorul este defect şi 
mai funcţionează de aproape trei luni pentru că a trebuit să fie adus altul din Israel, când 
erau motoare, cel puţin şi în Europa, dacă nu în România. Acum este vacanţă, este 
concediu şi încetează activitatea, dar vine iarna, când iar va trebui să aşteptăm o lună ca 
să  se încălzească până vine singura persoană abilitată să dea drumul şi să modifice 
parametrii de funcţionare ai acestui sistem. Este de neconceput aşa ceva. Eu înţeleg că 
persoana respectivă cade în picioare orice s-ar întâmpla, este o persoană cu mare 
notorietate care dacă greşeşte trebuie felicitată. Dar este o chestiune care trebuie luată în 
calcul, dacă este posibil, la revizuirea sistemului acesta, pentru că sunt cheltuieli mult 
mai mari care se fac de primărie cu funcţionarea în aceste condiţii, decât dacă ar fi şi el 
unul normal, cum sunt  în toate instituţiile. 
 Dl. Manda: 
 Chiar dacă vorbesc la punctul de întrebări şi interpelări şi voi face nicio întrebare 
sau interpelare, decât faptul că vă anunţ  că mâine îmi voi depune demisia din funcția de 
consilier local şi din toate celelalte funcţii care ducurg din această calitate. Mă bucur că 
în acești trei ani de zile am avut o colaborare foarte bună atât cu executivul, cât și cu 
partea legislativă, cu consiliul local. Mă bucur că am putut ajuta prin prezența mea aici 
dezvoltarea orașului. Sunt la fel de bucuros că proiectele pentru care am candidat în urmă 
cu trei ani de zile la această funcţie şi demnitate, în acelaşi timp, foarte mare parte dintre 
ele s-au realizat, iar celelalte sunt într-un grad foarte mare de ducere la îndeplinire, că vă 
mulţumesc pentru tot, iar ca să fac o completare la dl. consilier Pană, care  a folosit 
numele Clubului Sportiv Municipal Craiova, să ştiţi că Clubul Sportiv Municipal Craiova 
o duce bine. Anul  trecut a avut 109 medalii. Probabil că vă refereaţi la Sport Club 
Municipal.  Nu ştiu cât de bine o duce, dar rugămintea mea, chiar dacă prezenţa mea nu 
va mai fi la această masă, este să facem tot posibilul sau să faceți tot posibilul să ajutați 
în continuare sportul craiovean. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Vă mulţumim şi noi, dl. consilier şi vă urăm mult succes în tot ceea ce aveţi de gând 
să întreprindeţi în continuare.  
     Pentru dl. Pană cu CSM, SCM o să vă răspundă dl. Genoiu.  
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     Despre omizi sunaţi la telefonul cetăţeanului, este o activitate pe care o rezolvăm prin 
RAADPFL. Se rezolvă punctual. Astăzi de dimineaţă eu i-am văzut pe  bvd. Decebal, 
lucrau, dar dacă sunt situaţii punctuale, sigur că prin cartiere se rezolvă punctual.  
     Sala Filarmonicii şi sistemul de aer condiţionat. Am observat şi eu, am şi stat trei ore 
într-o şedinţă în condiţii dramatice, ca să spun aşa, la 40 grade temperatură. Este aceeaşi 
situaţie ca şi la fântâni.  Celebrele fântâni cântătoare sunt cu materiale din China, cu 
piese din China, pe care nu le mai fabrică nici măcar chinezii şi de fapt, acum funcţionăm 
cu tot felul de improvizaţii.  Când am spus anul trecut să trebuie schimbat sistemul de la 
fântâni, s-a grăbit toată lumea să spună că sunt eu nebună şi vreau să stric ce a făcut 
Solomon. Ele nu mai funcţionează la capacitatea maximă şi mă mir că mai funcţionează 
şi aşa, asta pentru că avem specialişti buni de la RAADPFL care tot cârpesc acolo şi 
inventează tot felul de piese care să le ţină în viaţă. Este aceeaşi situaţie. Acum am avut o 
rectificare pentru a se cumpăra acea piesă din Isrtale. Şi eu am întrebat de ce numai în 
Israel, dar se pare că aşa este şi va trebui să regândim, într-adevăr, sistemele de 
funcţionare pentru ambele instalaţii.  
      Cu scuzele de rigoare, îl las pe dl. Genoiu, pentru că eu trebuie să plec de urgenţă la 
Bucureşti. 
      Dl. viceprimar Genoiu: 
     Vă mulţumim pentru cuvintele frumoase pentru echipele din SCM şi mai ales pentru 
cele două echipe care au adus   o performanţă deosebită în sezonul competiţional trecut, 
echipa de volei care este pentru prima dată când se clasează pe podium în această 
competiţie naţională, dar şi echipa de handbal fete. Păroblema vis a vis de ceea ce se 
întâmplă acolo este puţin delicată  la această oră pentru că este pentru prima dată când 
conducerea clubului  a defalcat bugetul pe cele patru echipe rămase în competiţie. Vreau 
să spun că echipa de baschet fete a fost decăzută din liga I şi au rămas celelalte patru 
echipe. Bugetul a fost defalcat pe echipe şi fiecare echipă şi fiecare manager de echipă 
este urmărit de către conducerea clubului să se încadreze în buget. În aceste condiţii, 
negocierile pe care le poartă cu fiecare sportiv în parte, sunt foarte dificile, sunt foarte 
delicate şi din acest motiv şi datorită faptului că performanţa care s-a propus pentru 
sezonul competiţional care va începe este mult peste ceea ce s-a realizat deja. S-a cerut 
foarte multă discreţie pentru ca aceste negocieri pe care le poartă cu sportivii să aibă 
succes să ducă până la capăt. Până în momentul în care conducerea clubului nu va stabili 
că poate să facă public ceea ce s-a contractat în materie de jucători, nu se va şti decât 
atunci când ei vor da verdictul. Oricum o să aveţi surprize plăcute din ceea ce am aflat eu 
şi ceea ce m-au informat. Se lucrează intens la această oră. Nimeni  nu neglijează nici 
una din echipe şi o să vedeţi şi ceea ce şi-a propus conducerea clubului  ca şi target, cred 
că chiar un loc I în campionatul naţional. Într-adevăr sunt ceva probleme de buget 
datorită unor cheltuieli din anii anteriori cu care a trebuit să vină la zi, şi au încărcat 
cheltuielile clubului în acest prim semestru al anului 2015, dar este o altă problemă pe 
care o s-o discutăm în momentul rectificării bugetului. 
     Dl. Pană: 
     Să înţeleg, dl. viceprimar, că va fi o rectificare de buget pentru SCM Craiova. Eu am 
ridicat problema pentru participarea la competiţii externe. Este bine să ştie toată lumea, 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.06.2015                                                         43                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

mai ales la baschet, unde întreabă toată lumea ce se întâmplă cu echipa. Să înţeleg că la 
fete  a dispărut, să vedem ce se întâmplă cu echipa de băieţi.  
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Întâi să vedem solicitarea, apoi facem o rectificare. Presupun că în această solicitare o 
să prindă şi aceste cheltuieli.  
     Să dăm cuvântul d-lui Antoniu Zamfir. 

Dl. Antoniu Zamfir: 
 Vă mulţumesc pentru ocazia de a mă adresa către dvs. şi voi începe prin a vă 
mulţumi pentru implicarea de care daţi dovadă cu fiecare ocazie în ceea ce priveşte 
proiectul „Craiova, capitală europeană 2021”. Vă asigur că sunt la curent cu tot ceea ce 
se petrece în celelalte oraşe contracandidate şi oraşul Craiova are cea mai mare susţinere 
din partea autorităţilor locale, în comparaţie cu toate celelalte oraşe. În acest moment, 
întrucât oraşul Craiova va candida împreună cu întreaga zonă a Olteniei, am început 
demersurile de a implica activ toate celelalte autorităţi locale din zona Olteniei, mărefer 
la consiliile judeţene din Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea , precum şi la primăriile 
reşedinţă de judeţ din aceste judeţe.  Nu vă voi reţine atenţia foarte mult, voi dori să vă 
cer în continuare sprijinul pentru că mai este puţin, suntem pe ultima sută de metri, 
dosarul este aproape finalizat, avem două etape de evaluare să le trecem, prima etapă la 
sfârşitul acestui an, etapa preliminară, iar cea de-a doua etapă la anul, unde sperăm să fim 
aleşi pentru cea de-a doua etapă, vom fi jurizaţi la Bruxelles.   Am adresat şi o scrisoare 
de intenţie către primăria municipiului Craiova şi către consiliul local, împreună cu 
colegii mei, membri în consiliul director al asociaţiei, dorim să propunem în dosarul de 
candidatură un proiect unic, un proiect care sunt convins că niciun alt oraş cel puţin nici 
măcar nu l-a gândit până acum. Este vorba de propunerea unui concept care să se 
numească „Cartier cultural la Craiova”. Ne aflăm şi într-o perioadă în care în oraşul 
Craiova se construieşte acel cartier în zona oraşului. Dorim, dacă vom avea acceptul şi 
bunăvoinţa dvs. să solicităm primăriei municipiului Craiova să achiziționeze două 
apartamente în acest cartier, apartamente pe care să le dea în circuitul cultural unde  să 
putem aduce artiști care să rezideze pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, 
care să creeze, care să realizeze acolo, în acel cartier o activitate culturală, cu acceptul 
Primăriei Municipiului Craiova și cu sprijinul asociației „Craiova – capitală culturală 
europeană”. Dacă vom avea deschidere şi dacă veți binevoi să sprijiniți acest proiect pe 
care asociaţia noastră îl propune, eu vă mulțumesc anticipat . 
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 Dl. Preşedinte:                                                                                                   
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.06.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  DIRECTOR, 
     Andrei Gheorghe NANU Nelu Pîrvu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


