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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.11.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier absent nemotivat (dl. Ştefănescu). Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, sunt întrunite 
condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea acestei şedinţe ordinare. 
 Vă prezint  procesele-verbale ale şedinţelor ordinare din data de 29.10.2015, 
extraordinare din 05.11.2015, precum şi controlul de legalitate exercitat de către 
Instituţia Prefectului. În şedinţa ordinară din octombrie au fost adoptate 52 de hotărâri 
toate temeinice şi legale, iar în şedinţa extraordinară din luna noiembrie, o hotărâre 
adoptată fără control de legalitate la acest moment, este vorba de impozitele şi taxele 
locale pe anul 2016. Cine este pentru procesele verbale şi controlul de legalitate? Votat 
cu unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-lui consilier Sas pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 

  Dl. Preşedinte: 
Prin dispoziţia nr. 9714/20.11.2015, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul 

art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă ordinară în data de 26.11.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 27.11.2015. 

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015. 

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru 
condiţii periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat 
pe bază de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei 
Locale a 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 noiembrie 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, 
datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, 
str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane 
vârstnice”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, 
datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, 
str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Cabinete medicale”, pentru perioada 
01.11.2015-31.12.2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi 
în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 
2015/2016. 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11. 

18. 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. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
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Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Centrului de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Centrului de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat 
între municipiul Craiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare având ca 
obiect valoarea prestaţiei superficiarului asupra terenurilor situate în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.34, bl.A8, bdul.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, 
respectiv bdul.Decebal, nr.95, bl.O1. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. Craiova asupra terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nanterre, nr.90, în incinta 
Complexului Nanterre. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.29. 

25. 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. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.106/2015 referitoare la vânzarea, către Partidul Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat al 
muncipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12.   

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare, care se 
datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de 
care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului 
de salubrizare din municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica 
Teoria”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
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Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Botoşani”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Emil Marghitu”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Vişinului”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Trandafirului”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Zalău”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cocorului”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Geniştilor”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Arad”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Tulcea”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Merişorului”. 

42. Întrebări şi interpelări. 
 
 

Peste ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice, prin  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a unui teren proprietatea municipiului Craiova, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de 
Fotbal” 

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

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C.Corealis S.A., a terenului situat în „Parcul Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a 
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Complexului Debarcader 
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 

Transport  Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova 

5. Informare cu privire la Raportul de inspecţie economico-financiară şi 
Dispoziţia obligatorie nr.CV3485/2015 ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova. 

 
 

Şedinţa are pe ordinea de zi 42 de proiecte de hotărâre şi peste ordinea de zi 5 
proiecte de hotărâre. Propun să votăm în bloc ordinea de zi. Cine esze pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 

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

 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 27.11.2015. 

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015. 

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 
2015. 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru 
condiţii periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat 
pe bază de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei 
Locale a 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 noiembrie 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, 
datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul 
Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru 
persoane vârstnice”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, 
datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul 
Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Cabinete medicale”, pentru 
perioada 01.11.2015-31.12.2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi 
în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 
2015/2016. 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11. 

18. 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. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Centrului de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Centrului de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat 
între municipiul Craiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare având ca 
obiect valoarea prestaţiei superficiarului asupra terenurilor situate în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.34, bl.A8, bdul.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, 
respectiv bdul.Decebal, nr.95, bl.O1. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. Craiova asupra terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nanterre, nr.90, în incinta 
Complexului Nanterre. 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros în favoarea S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.29. 

25. 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. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.106/2015 referitoare la vânzarea, către Partidul Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat al 
muncipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12.   

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare, care 
se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de 
care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului 
de salubrizare din municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica 
Teoria”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Botoşani”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Emil Marghitu”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Vişinului”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Trandafirului”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Zalău”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cocorului”. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.11.2015                                                         8                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Geniştilor”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Arad”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Tulcea”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Merişorului”. 

42. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
unui teren proprietatea municipiului Craiova, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”. 

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

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C.Corealis S.A., a terenului situat în „Parcul Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Complexului 
Debarcader. 

45. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Transport  Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

46. Informare cu privire la Raportul de inspecţie economico-financiară şi Dispoziţia 
obligatorie nr.CV3485/2015 ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală-
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. 

47. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 821.259,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 848.059,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2015. 

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe 
anul 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 bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.40/2015. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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: 
a) total venituri  - 70.200,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

66.889,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.311,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 70.342,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 67.031,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.311,00 
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 
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Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 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: 
a)  total venituri – 977.196,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.005.508,00 mii lei, 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ 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 Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 

6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota 
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ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.11.2015. 

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

  Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.11.2015, 
ordinea de zi cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).   
 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.204/2015 şi pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.365/2015. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2015. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, conform anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.11.2015                                                         12                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2015 şi îşi încetează 
efectele anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.368/2015.  

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

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

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2015. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” 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 organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.142/2015 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.289/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru 
anul 2015. 

       Dl. Secretar Mischianu: 
       Au fost învederate de către dl. consilier Nanu nişte erori de redactare, au fost 
rectificate şi cu această rectificare v-aş ruga să fie supuse votului. Articole duble. 
     Dl. Badea: 
     Ne puteţi spune şi nouă care sunt articolele pe care le-aţi operat, vă rog? 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     La art. 178 era nefinalizat, la art. 176 era de două ori litera b, la art. 12 iar am avut o 
modificare privind încetarea pe motiv de arestare. Este corect, a fost rectificat. 
     Dl. Badea: 
     Vă mulţumesc, am identificat şi eu, sunt sigur că sunt scăpări de la dvs., le puteţi 
remedia. Este vorba la art. 12 din regulament, intitulat „drepturile angajatorului” au fost 
excluse situaţii în care angajatorul poate emite decizia de concediere pentru motive care 
ţin de persoana salariatului, înscrise în art. 61. Aţi trecut doar a şi b, trebuie să puneţi c şi 
d pentru că sunt imperative. Este vorba din art. 61 lit. C în cazul în care, prin decizia 
organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau 
psihică a salariatului, fapt care nu-i permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile 
corespunzătoare locului de muncă şi d, în cazul în care salariatul nu corespunde 
profesional locului de muncă în care este încadrat. Sunt obligatorii, deci trebuie trecute 
acestea. 
     O altă mică problemă care probabil v-a scăpat, este vorba de art. 20 din regulament, o 
persoană nu poate fi membru decât într-un singur consiliu de administraţie. Trebuie 
adăugată cu excepţia legii permisive. Până la urmă reprezentanţii consiliului local şi/sau 
reprezentanţii primarului Craiova pot să fie în maxim 5 consilii de administraţie, deci nu 
numai într-unul. Adăugaţi şi asta ca să fie clar.  
     O ultimă remarcă, la art. 26 – spitalul clinic municipal Filantropia este condus de 
manager doctor Gavrilă Olguţa Alice. Cred că nu trebuie să menţionăm numele 
managerului pentru că, până la urmă, acest regulament nu-l facem pentru manager, îl 
facem pentru spital, în viitor nefiind nevoie să mai schimbăm numele printr-o altă 
decizie.  
 Dl. Socoteanu: 
 Eu am două remarci. Prima este să-l felicit pe dl. Badea pentru acurateţea 
informaţiilor pe care ni le transmite la care mă raliez şi eu. Pe de altă parte, am 
rugămintea către toţi colegii consilieri ca aceste observaţii tehnice să încercăm să le 
facem în comisii pentru că în cadrul şedinţei de plen e greu să modificăm şi dacă nu 
formulăm în comisii, practic, noi suntem puşi în faţa faptului împlinit de a vota astăzi un 
regulament pe care îl completăm pe genunchi astăzi. Asta era rugămintea mea adresată 
tuturor colegilor cu felicitările mele, încă o dată, pentru acurateţea observaţiilor d-lui 
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consilier.  
 Dl. secretar Mischianu: 
 Sunt observaţii pertinente, ni le însuşim şi facem modificările de rigoare. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu modificările făcute. Cine este 
pentru? 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a 
sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi 
personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal 
contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi 

vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de contract 
individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrală din prezenta 
hotărâre .  

Art.2. Se aprobă acordarea sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, de 15% 
din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat, funcţionarilor publici şi  
personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal 
contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, în baza 
regulamentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 
01.12.2015. 

Art.3. Începând cu data de 01.12.2015, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.332/2007. 

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

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

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

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

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii noiembrie 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 scutirii de la plata impozitului pe 
clădiri, datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în 
municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Centru locuinţe 
sociale pentru persoane vârstnice”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină 

„Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având 
destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”, pentru perioada 
01.11.2015-31.12.2015, în cuantum de 26.163 lei. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 
clădiri, datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în 
municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Cabinete 
medicale”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015. 

      Dl. Badea: 
      Nu am văzut la dosar ordinul de plată prin care se plăteşte la zi. Dacă îl aveţi este în 
regulă. Pentru perioada ianuarie 2015 la zi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină 

„Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având 
destinaţia de „Cabinete medicale”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015, în 
cuantum de 4025 lei. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul 
de stat, în anul 2015/2016. 

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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, în anul 2015/2016, prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de 
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stat, în anul 2015/2016, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.4. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, 
nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11. 

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

locuinţei proprietate privată a Statului Român şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin programe de investiţii 
la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, bl.T2, sc.3, ap.11, compusă din două 
camere, în suprafaţă de 35,45 mp. şi dependinţe în suprafaţă de 25,26 mp. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre 
în cuantum de 94,79 lei. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Dinu Ionela Daniela 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 
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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 contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe 

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

Art.2.  Se 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. 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în 
afaceri Craiova. 

      Dl. secretar Mischianu: 
      Aici o discuţie prealabilă. Proiectul a suferit modificări, mai bine zis contractul a 
suferit modificări. Este vorba de calitatea de reprezentant al RAADPFL dintr-o eroare 
fusese fostul director trecut ca reprezentant al părţii RAADPFL şi, de asemenea, a fost 
eliminată la art. 8, obligaţia RAADPFL de a asigura cele 17 locuri de muncă. Această 
obligaţie nu cade în sarcina RAADPFL şi a fost eliminată. 
      Dl. Pană: 
      Eu o să mă refer şi la punctul 19 şi la punctul 20. E un lucru foarte bun că avem 
asemenea contracte, avem asemenea instituţii, asemenea clădiri. Din punctul meu de 
vedere, e puţin cam târziu că ele au venit acum dar totuşi, niciodată nu este prea târziu şi 
întrebarea mea este ce vom face acolo pentru că, fiind finanţate prin fonduri europene ele 
trebuie să respecte destinaţia pentru care au fost construite. Dacă se are în vedere sau ce 
se are în vedere pentru a avea o exploatare eficientă a acestor clădiri. La ora actuală 
există foarte multe asemenea centre în municipiul Craiova, dar asta este cu totul altceva.  
     D-na Primar: 
     V-aţi dat răspunsul singur, dl. Pană. Vor fi folosite şi vor avea destinaţia exact cum 
este prevăzut în proiect. Se vor urmări indicatorii, acolo se vor face centre de afaceri, 
exact cum se întâmplă şi la Centrul multifuncţional.  
     Dl. Pană: 
     Scuzaţi-mă că intervin din nou. Acestea sunt lucruri cu care noi trebuie să venim, 
consiliul local, primăria, către investitori, să spunem că există asemenea chestiuni. Iată că 
se fac ştiu că se fac, două investiţii în Craiova, biscuiţi şi cei din Anglia, deci mie mi se 
pare normal să facem cunoscută promovarea acestor instituţii, că sunt nişte instituţii la 
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ora actuală. Este vorba de promovarea lor. Despre asta este vorba şi dacă se are în vedere 
acest lucru. Vă mulţumesc.  
 D-na Primar: 
 Să nu confundăm parcul industrial cu aceste clădiri. Fabricile de biscuiţi şi Spirit 
Circuit intră în parcul industrial. Aici se va face o licitaţie, procedură de licitaţie, exact 
cum s-a făcut şi la centrul multifuncţional şi vor putea veni toate firmele care activează 
sau vor să activeze pe teritoriul Craiovei. 
 Dl. Pană: 
 Este centrul pentru IMM-uri. Ştiu că există în municipiul Craiova şi în judeţul Dolj 
o asemenea instituţie a IMM-urilor şi ar fi bine să colaborăm cu ei, aşa cum este şi 
Camera de Comerţ, ş.a.m.d.  La asta mă refer, dar probabil că exprimarea mea este mai 
greoaie. 
 D-ra Predescu: 
 Articolul 8 se elimină în tot sau numai alin. 1? În tot. Şi trimiterea făcută la 
contractul de finanţare? 
 Dl. secretar Mischianu: 
 Nu. La art. 8 se elimină numai partea cu cele 17 locuri de muncă. Nu se elimină 
tot.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului de dezvoltare 
tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova, conform contractului de asociere 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor 
de Cercetare şi Inovare. 

Dl. secretar Mischianu: 
Aceeaşi modificare survine şi la acest punct şi cu această modificare v-aş ruga să 

fie votat. 
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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, cu modificarea propusă. 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului de Sprijin al 
IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, conform contractului de 
asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.    

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare 
încheiat între municipiul Craiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. 
Maria”). 

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 Decizia nr.3006/13.08.2014 a Comisiei 
Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România. 

Art.2. Se aprobă Protocolul de predare-primire încheiat între municipiul Craiova şi 
Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”) având ca obiect bunurile prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre şi identificate în planul de amplasament şi 
delimitare a imobilului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze protocolul prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Congregatio Jesu (Fostul 
Institut „Sf. Maria”) vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Badea). 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare 
având ca obiect valoarea prestaţiei superficiarului asupra terenurilor 
situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.34, bl.A8, 
bdul.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, respectiv bdul.Decebal, nr.95, bl.O1. 
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          Dl. Badea: 
 Potrivit art. 697 din codul de drept civil, superficia se calculează la nivelul chiriilor 
stabilite pe piaţa liberă precum şi alte criterii. Am observat că evaluatorul ne spune că în 
zona unde se calculează evaluarea, preţul este între 0,5 euro pe mp şi 4 euro pe mp. Din 
analizele pe care le-am făcut pe cele trei terenuri care fac obiectul discuţiei noastre, vă 
pot spune că terenul de 151 mp în bvd. Decebal nr. 95 are un preţ de superficie de 102 
euro pe lună. Asta înseamnă 0,68 de euro/mp. Pentru celălalt teren, al doilea, de 110 mp 
situat în Calea Bucureşti bl. A8, avem un preţ de 74,6 euro/lună. Asta înseamnă 0,67 
euro/mp. Iar la ultimul teren de 127 mp situat în bvd. Nicolae Titulescu, 0,54 euro/mp pe 
lună. Asta spune că evaluatorul s-a dus la preţul cel mai mic din zonă. N-a încercat nici 
măcar să se ducă spre mediu, ci la cel mai mic. Constat cu tristeţe că aceşti evaluatori 
care reprezintă primăria, atunci când noi vindem dau preţul cel mai mic, iar atunci când 
noi cumpărăm, cumpărăm la preţurile foarte mari. Este o tristeţe pe care o simt, pentru 
că, până la urmă prejudiciul este mare şi este adus bugetului local.  
 D-na Primar: 
 După cum ştiţi, noi nu avem, executivul, cum să respingem rapoartele de evaluare. 
Consiliul local este liber să o facă, dacă consideră că ceva nu este în regulă.   
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţiei 
superficiarului asupra terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.34, bl.A8, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în cuantum de 39.590 lei. 

  Art.2. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţiei 
superficiarului asupra terenului în suprafaţă de 127 mp., situat în municipiul 
Craiova, bdul. Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în cuantum de 36.570 lei. 

  Art.3. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţiei 
superficiarului asupra terenului în suprafaţă de 151 mp., situat în municipiul 
Craiova, bdul. Decebal, nr.95, bl.O1, prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în cuantum de 54.350 lei. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară 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 20 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă) şi 4 abţineri (Predescu, Cherciu, Vasile, Sas).  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu 
titlu oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. Craiova asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Nanterre, nr.90, în incinta Complexului Nanterre. 
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Dl. Badea: 
        La acest punct, care este valabil şi pentru punctul 24, am o întrebare. La art. 4 din 
proiectul de hotărâre care va fi cuantumul folosinţei pe ultimii trei ani conform hotărârii 
consiliului local privind aprobarea impozitelor va fi la valoarea impozitului pe teren sau 
la valoarea chiriei pentru folosirea terenurilor ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. Trebuie să ştim, consilierii, la care dintre  cele două ne raportăm, 
pentru că, până la urmă, este o decizie pe care trebuie s-o luăm noi, consilierii , şi nu 
executivul. 
 Dl. secretar Mischianu: 
 La nivelul impozitelor şi taxelor aprobate. 
 Dl. Badea: 
 La punctul trecut a fost la nivelul unei evaluări făcute de către un evaluator. Se 
stipulează în lege? De ce aţi mai trecut a doua posibilitate. 
 Dl. secretar Mischianu: 
 Aşa este, este prestaţia viitoare.  
 Mai este o discuţie apărută în comisia juridică. Dl. Nicoli a solicitat ca după 
suprafaţa de 72 mp să fie inserat cuvântul indiviz. Acest amendament al d-lui Nicoli nu 
ni-l însuşim, întrucât interesul nostru este de a intabula întreaga suprafaţă de teren şi 
constituirea dreptului de superficie ce vizează efectiv suprafaţa de 72 mp. Azi de 
dimineaţă m-am consultat cu dl. Cilibiu care a avut calitatea de director la OCPI şi ne 
recomandă ca întregul să fie intabulat cu prioritate după care făcută dezmembrarea şi nu 
invers.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Pan 

Group S.A. Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 72 mp., aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nanterre, nr.90, în incinta 
Complexului Nanterre, identificat în anexa care face 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. Cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va 
fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. 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 terenului identificat în anexa 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. 
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  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 24 voturi pentru şi 2 
abţineri (Nicoli, Socoteanu).  
 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu 
titlu oneros în favoarea S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupra 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Brestei, nr.29. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. 

Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 2227 mp., 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.29, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Calorex Internaţional Trade 
S.R.L., se constituie pe o durată de 10 ani. 

Art.3. Cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va 
fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L. 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 terenului identificat în anexa 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. Calorex Internaţional 
Trade S.R.L. 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 trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării. 

          Dl. secretar Mischianu: 
 De asemenea, la comisia juridică dl. Nicoli a intervenit şi a solicitat ca ordinea să 
fie scoatere din funcţiune, valorificare şi casare. Ne însuşim acest amendament şi în 
conţinutul proiectului de hotărâre va fi valorificare şi casare. Cu această modificare v-aş 
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ruga să fie supus votului. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunurilor identificate în anexele nr.1-3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării. 

Art.2. Se mandatează directorul S.C.Salubritate Craiova S.RL. să îndeplinească toate 
formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează directorul S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. să îndeplinească 
toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a 
bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova să îndeplinească toate formalităţile legale de 
scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1, 2 şi 3 din prezenta 
hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.457/2005, nr.81/2006, nr.164/2007 şi nr.465/2010. 

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

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, S.C.Salubritate Craiova S.RL., S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.  
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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.106/2015 referitoare la vânzarea, către Partidul 
Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine 
domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.12.   

          Dl. Cherciu: 
 În conţinutul acestei hotărâri ni se propune să fim de acord cu vânzarea în rate a 
acestui sediu către PSD, iar ceea ce m-a nemulţumit pe mine este modul în care au fost 
eşalonate aceste rate pe de o parte, iar pe de altă parte dobânda pe care primăria umrează 
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să o încaseze la această vânzare. Eu nu ştiu de ce primăria Craiova trebuie să se 
transforme în instituţie bancară şi să vândă ceva în rate cu o dobândă atât de convenabilă 
şi respectiva formaţiune nu poate suporta achiziţia, poate angaja un credit bancar, să 
vedem ce bancă îi dă un credit în care să plătească timp de nu ştiu câte luni câte o mie de 
euro, iar ultimele rate, într-adevăr, să atingă nişte valori exagerat de mari, totul 
întinzându-se pe perioada celor trei ani, la expirarea căreia respectiva formaţiune politică 
chiar poate vinde sediul la valoarea de piaţă. Considerând că primăria nu are rolul de 
instituţie de credit pentru o formaţiune politică, mă voi opune la acest punct.  
 Dl. Badea: 
 Este doar o mică remarcă. În primul rând, primarul municipiului Craiova, nu a fost 
mandatat din partea consiliului local să negocieze pe 12.11.2015, marja procentuală 
aplicată la soldul creditor pentru vânzarea în rate. A avut doar un mandat să semneze 
contractul de vânzare cumpărare la suma pe care noi am agreat-o. Trebuia mai întâi să ne 
ceară acordul pentru ceea ce a făcut şi noi eram de acord şi după aceea să facă ceea ce s-a 
îndeplinit acolo. 
 Dl. Radu Marin: 
 Acest aspect a fost discutat şi în cadrul comisiei trei şi s-au adus lămuririle 
necesare. În primul rând că legea nu interzice să fie ratele diferenţiate ca valoare şi, în al 
doilea rând, această clădire este o clădire monument şi necesită sume foarte mari în 
primul rând şi pentru obţinerea avizelor şi, în al doilea rând, pentru efectuarea lucrărilor 
de consolidare şi de restaurare care trebuie efectuate numai de firme specializate. În 
primii doi ani, probabil că aceste cheltuieli vor fi la nişte valori la care cei care o 
cumpără în momentul de faţă nu se gândesc decât teoretic. Oricum, cine nu este de acord, 
poate să voteze împotrivă. Legea ne dă dreptate în totalitate şi este în beneficiul oraşului, 
pentru că o clădire care arată cum arată acum, va arăta cu totul şi cu totul altfel.  
 D-ra Predescu: 
 Este o poveste veche. Ea începe chiar după 1990 sau mai bine zis, din momentul în 
care fostul PDSR, în fine, începând cu aripa creată de FSN a avut sediul în această 
clădire. Au fost demersuri, din păcate, greoaie, pentru lămurirea regimului juridic al 
imobilului în anii 1990 pentru că erau diverse persoane fizice care urmăreau să obţină 
acest imobil. S-a trecut cu greu peste voinţa acelora, dar bine că s-a trecut. Apoi, după 
cum bine ştim, imobilul a purtat în principal responsabilitatea Ministerului Culturii care, 
la un moment dat se angajase să investească în reabilitarea imobilului, dar aceste lucruri 
nu s-au realizat. Pe cale de consecinţă, cred că deabia acum ajungem în momentul în care 
un bun de patrimoniu ca valoare şi ca importanţă istorică ajunge să fie în proprietatea 
unei persoane juridice care manifestă în mod ferm intenţia de a-i reda prin reabilitare 
valoarea sa de circulaţie. Pe de altă parte, dinbtotdeauna, aşa cum ştim, întreţinerea s-a 
realizat în mare parte prin veniturile celui care urmează să cumpere, Partidului Social 
Democrat. Aşa cum a spus şi antevorbitorul, vânzarea în rate este permisă, expunerea din 
raport este în detaliu şi este legală. Vă mulţumesc. 
 Dl. Vasile: 
 Şi eu voi vota împotrivă. În primul rând, preţul de achiziţie consider că este foarte 
mic. În al doilea rând, aşa cum au spus colegii mei, trebuie ca Partidul Social Democrat 
să meargă la o instituţie bancară care are mult mai multe mecanisme de verificare a 
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solvabilităţii clientului, să facă rost de un credit bancar şi să-şi cumpere şi aşa, repet, la 
un preţ foarte mic acest sediu. În ceea ce priveşte alte discuţii care au avut loc în acest 
consiliu, nu cred că este grija vânzătorului vreodată că cumpărătorul va avea de investit 
în bun. Vom vota împotrivă pentru că preţul este mic şi PSD trebuie să meargă la bancă 
să facă rost de bani şi să vină cu ei. 
 D-na Primar: 
 Aţi remarcat bine, dl. Pavel Badea, nu am făcut parte din comisia de negociere, eu 
nu am experienţa dvs. în a vinde terenuri municipalităţii la un preţ despre care unii spun 
că este mai mare sau mai mic şi atunci, am lăsat în înţelepciunea sa, consiliul local să 
decidă dacă este benefic pentru municipalitate sau dacă nu este benefic, exact ca şi în alte 
cazuri. Acum nu se discută preţul. Preţul a fost aprobat. Acum se discută dacă se poate 
vinde sau nu în rate. Legea spune că se poate, dvs. în înţelepciunea dvs., veţi decide.  
 Dl. Badea: 
 Este normal, noi avem şi case şi terenuri şi afaceri în Craiova. D-na primar, dacă 
nu are nici case, nici terenuri în Craiova, este normal să nu fie acuzată în niciun fel. Noi 
trăim în Craiova, d-na primar, şi avem totul aici şi este normal să avem, din când în când, 
mici dispute cu cei care ne încalcă dreptul la proprietate. În acest caz pe care dvs. l-aţi 
enunţat, se referă la o încălcare a unui drept de proprietate, iar instanţa a decis definitiv şi 
irevocabil ceva şi dvs. aţi fost obligată să puneţi în practică acea decizie definitivă şi 
irevocabilă. 
 D-na Primar: 
 Exact asta spuneam şi eu, dl. Badea. Eu sunt o mare ghinionistă, dvs. sunteţi un 
norocos.  
 Dl. Nicoli: 
 Poate pentru prima dată după Revoluţie, membrii unei organizaţii de partid înţeleg 
să-şi cumpere o casă. PSD care era FSN la vremea respectivă şi s-a divizat în FDSN, s-a 
înfiinţat în acea clădire. Este o datorie istorică pentru noi şi faţă de membrii de atunci, 
dar, mai ales, faţă de membrii de acum carevor veni la ei acasă pentru a face politică 
social democrată în folosul tuturor şi invit toate partidele să-şi cumpere sediile în care 
stau pentru a nu sta cu chirie modică la municipiu. Noi introducem în vistieria 
municipiului, prin cotizaţiile pe care le vom strânge lună de lună, bani şi înţelegem să 
exploatăm această clădire prin renovare, după renovare, pentru că lângă ea cealaltă s-a 
prăbuşit. Facem asta pentru că dvs. aţi aprobat preţul şi astăzi cred că vânzarea în rate 
este oportună, necesară şi în folosul membrilor noştri de partid şi am înţeles, a celor din 
Craiova, care pot veni la orice dezbatere, pe orice subiect. 
 Dl. Pană: 
 Eu am discutat şi ieri în şedinţa de comisie şi foarte multe le-am discutat, de aceea 
nu voi lua cuvântul la foarte multe puncte. Am primit ca răspunsuri, n-aş vrea să spun 
răspunsul pe care l-am primit ieri la această chestiune pentru că nu este cazul să fac 
public, dar eu spun că este bine, într-adevăr, că un partid îşi ia acel sediu, nimeni nu 
spune. Aş vrea să-i amintesc d-lui Nicoli că sunt alte partide care au sedii mai demult 
cumpărate. Problema este modul în care gestionăm banii primăriei şi atunci şi eu sunt de 
acord că este bine pentru orice subiectivism, să se apeleze la un credit la o bancă. De 
aceea eu mă voi abţine. Încă o dată, nu spun răspunsul pe care l-am primit ieri pentru că 
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în urmă cu o lună şi ceva era o anumită situaţie, acum este altă situaţie. Vă mulţumesc 
mult.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.106/2015, în sensul completării art.1 cu două noi alineate, care vor avea 
următorul conţinut: 

            „alin.2. Plata preţului vânzării se face în următoarele condiţii : 
           a)avans de minim10% din preţul de vânzare;  

 b)rate lunare eşalonate pe un termen de 34 de luni, din care,  în primele 24 luni 
aceasta este în sumă de 4.4425 lei/lună şi ultimele 10 luni de 78.188 lei/lună. 
alin3. În contractul de vânzare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate 
se aplică rata dobânzii ROBOR, la care se adaugă şi marja procentuală de 1 %, 
aplicată la soldul creditor.” 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Partidul Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Cherciu, Vasile, Badea, Ştefârţă) şi 2 abţineri (Pană, Sas).  
 
 

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

Dl. secretar Mischianu: 
Se modifică prin completare cu cele 7 autobuze achiziţionate, anexa 3.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu această modificare. Cine este pentru? 

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

a) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
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28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  
inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.369/2013. 

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

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de 
salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, 
în  cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract 
încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Craiova. 

Dl. Albăstroiu: 
Vreau să felicit pe d-na primar şi pe cei care au introdus acest proiect de pe ordinea 

de zi pentru că de multe ori tot spuneam de un oraş curat, frumos. Cu acest proiect sunt 
convins că nici mărginimile Craiovei nu vor mai fi pline de gunoaie pentru că toată 
lumea va achita şi-şi va face datoria faţă de acest oraş frumos.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de 
salubrizare din municipiul Craiova.  

Art.2. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016, astfel: 
1. 7 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice; 
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2. 77 lei/lună/mc, pentru persoane juridice; 
3. 77 lei/lună/mc, pentru persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt 
cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză 
tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament 
în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să 
execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 
sau alte profesii asemănătoare, desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii, 
care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.3.  Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubrizare, prevăzut   
în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

Dl. Vasile: 
Eu voi vota împotrivă acest proiect datorită faptului că nu sunt de specialitate, nu 

sunt jurist, raportul pentru mine este destul de neclar, adresele juridice, şi, în consecinţă, 
voi vota împotrivă.  

Dl. Cherciu: 
Şi eu voi proceda în acelaşi fel ca dl. Marian Vasile pentru că dincolo de conţinutul 

hotărârii, modul în care a fost tratată această delegare de gestiune încă de la începutul 
mandatului mie mi se pare cu totul şi cu totul neserioasă. De-a lungul timpului ni s-au 
supus spre aprobare hotărâri în care ni se spunea că obligatoriu ecarisajul trebuie să-l 
dăm împreună cu dezinsecţia, că aşa spune legea, după aceea s-a revenit deci au fost cred 
că cel puţin trei-patru, dacă nu chiar mai multe astfel de proiecte de hotărâri de 
modificare la modificare şi constat astăzi că ne întoarcem în acelaşi punct din care am 
plecat. Este adevărat că întotdeauna se aduc argumente juridice însă constat că aceleaşi 
argumente astăzi demonstrează că afară e zi, peste câteva luni se demonstrează că este 
noapte. Ori ăsta este motivul pentru care şi eu, neavând pregătire juridică, am căpătat o 
mare neîncredere în acest proiect şi modul în care este el promovat şi, de aceea, decid să 
votez împotrivă.  

Dl. Pană: 
Eu încep cu cuvintele: „Dă-i, Doamne, românului, mintea de pe urmă!. De ce? Iată 

că după trei ani şi jumătate ajungem, pentru că eu sunt cel care de fiecare dată am 
intervenit pe această problemă privind delegarea, eu sunt pentru a rămâne această 
activitate în cadrul primăriei şi insist de trei ani şi jumătate. De aceea am început cu 
cuvintele: „Dă-i, Doamne, românului, mintea de pe urmă”. Aşa să fie. Mulţumesc. 
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D-na Primar: 
Să ştiţi că tot aici am fost şi în ultimii trei ani şi via a vis de discuţiile care au avut 

loc, aş vrea să fac o singură precizare şi anume că aşa cum am procedat noi, am procedat 
foarte bine. Ca dovadă faptul că numărul câinilor maidanezi depe stradă la ora actuală s-a 
diminuat mai mult decât simţitor. Deci, dacă am fi gestionat prost această problemă, 
probabil că la ora actuală am fi avut zecile de mii de câini care între timp se mai şi 
înumlţeau, aşa cum erau până acum trei ani. Cred că orice craiovean iese pe stradă, poate 
să remarce faptul că prin apariţia noului adăpost şi prin gestionarea lui foarte bine, s-a 
reuşit diminuarea câinilor maidanezi de pe străzi. Vă mulţumesc. 

Dl. Vasile: 
Până una alta, d-na primar, din câte ştiu eu, avem o moarte suspectă în parcul 

Romanescu a unei fete muşcată sau nu de câini, sau muşcată după ce a fost omorâtă, nu 
ştim.  

D-na Primar: 
Cred că nu puneţi în spinare primăriei un omor deosebit de grav. Ar fi culmea să 

faceţi asta. 
Dl. Vasile: 
Doamne fereşte, nu fac asta. 
D-na Primar: 
Tocmai de aceea noi am votat un proiect sau consilierii au votat un proiect pe care 

dvs. nu l-aţi votat şi anume ca parcul Nicolae Romanescu să fie reabilitat şi să aibă peste 
100 de camere de luat vederi ca asemenea nenorociri să nu se mai întâmple. Din păcate, 
dvs. nu aţi considerat oportună această investiţie, alţii au considerat-o. 

Dl. Preşedinte: 
Aş vrea să subliniez şi eu ceva referitor la remarca dvs. Votul acela a fost un vot 

împotrivă al unor consilieri, printre care mă aflu şi eu, referitor la finanţarea din fonduri 
proprii ale municipiului Craiova, ale reabilitării Parcului Romanescu întrucât nu este 
finalizat la termen pentru a fi finanţat din fonduri europene până la 30 decembrie. 

D-na Primar: 
Poate îmi daţi şi mie un drept la replică dacă văd că tot vă folosiţi de microfon în 

calitate de preşedinte de şedinţă. Aşa este, aveam de ales între a lucra pe fonduri 
europene până la sfârşitul anului, a nu mai lucra deloc pe fonduri europene pentru că 
începând de anul viitor nu este deschisă niciun fel de axă de finanţare pe fonduri 
europene pentru parcul Nicolae Romanescu şi a treia variantă de a nu mai reabilita deloc. 
În înţelepciunea sa, consiliul local a luat cea mai bună decizie, ca de fiecare dată. 

Dl. Preşedinte: 
Este adevărat, dar în bugetul pe anul viitor, va trebui să suportăm 500 miliarde 

pentru reabilitarea acestui parc. Este o investiţie absolut necesară, repet, dar să vedem cât 
de împovărat va fi bugetul. 

D-na Primar: 
În perioada când eraţi viceprimar, o sumă similară s-a suportat pentru parcul 

Tineretului, de fapt mult mai mare, ca să ne gândtim, în condiţiile în care uitaţi-vă şi dvs. 
ce se întâmplă acum în parcul Tineretului, majoritatea pomilor se usucă pentru că s-a 
lucrat cum s-a lucrat. 
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Dl. Preşedinte: 
Poate reuşiţi să plantaţi şi alţi arbori noi încât să fie întreţinut aşa cum trebuie parcul 

Tineretului. 
D-na Primar: 
Noi ne pricepem mai bine ca dvs. 
Dl. Preşedinte: 
Cum consideraţi dvs., d-na primar. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1.  Începând cu data de 25.12.2015, se menţin prevederile art.5 din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova 
nr.199265/28.12.2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2011, în sensul că durata de delegare este de 49 de ani, începând 
cu data de 28.12.2011.  

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.615/2014, iar începând cu data de 25.12.2015, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2013. 

Art.3. 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 21 voturi pentru , 4 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Badea, Ştefârţă) şi 1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei 
proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate de 
partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă majorarea contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” 

Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectul POSDRU/175/2.1/S/150619 
„Practica Teoria”, de la 14.017,25 lei, la 14.059, 89 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea 
finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate 
de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară şi Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
va vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Botoşani”. 

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 „Modernizare str. Botoşani” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                  

1.052,84/849,067 mii lei         
             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)     686,99/554,024 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

1. lungime stradă          300,02 m 
2. lăţime stradă             3,00 m 
3. lungime trotuare       2х250 m  
4. lăţime trotuare          1,00 m 

    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. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Emil Marghitu”. 

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 „Modernizare str. Emil Marghitu” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                  

1.508,14/1.216,24 mii lei         
             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)     1.262,76/1.018,36 mii  lei  
 

  Durata de realizare          4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
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  Indicatori tehnici: 

lungime stradă          525,85 m 
lăţime stradă             7,00 m 
lungime trotuare       490 m  
lăţime trotuare          1,50 m 

    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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Vişinului”. 

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 „Modernizare str.Vişinului” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       590,34/476,08  mii lei                                 

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    460,13/371,07  mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         280 m 
lăţime stradă            4,5 m 
lungime trotuare      278 m  
lăţime trotuare          1 m 

    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. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Trandafirului”. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
 
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Trandafirului” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       1.932,79/1.558,7  mii lei                                

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    1.481,23/1.194,54 mii  lei  
 

  Durata de realizare          4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         870,65 m 
lăţime stradă            4 m 
lungime trotuare      1.692 m  
lăţime trotuare          1 m 

    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. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Zalău”. 

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 „Modernizare str.Zalău” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       834,56/673,03  mii lei                                 

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    636,77/513,53  mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         293,13 m 
lăţime stradă            5,5 m 
lungime trotuare      2x293 m  
lăţime trotuare          1 m 
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    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. 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Cocorului”. 

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 „Modernizare str. Cocorului” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        1.234,03/995,19 mii lei                                           

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)      1.017,25/820,37 mii  lei  
 

  Durata de realizare          4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă          513 m 
lăţime stradă             5,5 m 
lungime trotuare       501 m  
lăţime trotuare          1 m 

    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. 
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Geniştilor”. 

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 „Modernizare str. Geniştilor” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       4.517,55/3.643,18 mii lei             
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             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)     3.108,92/2.507,2 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         1.204 m 
lăţime stradă            5,50 m 
lungime trotuare      1500 m  
lăţime trotuare          1,00 m 

    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. 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Arad”. 

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 „Modernizare str. Arad” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       1.255,9/1.012,82 mii lei                                  

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)     662,13/533,98 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         349 m 
lăţime stradă            4,00 m 
lungime trotuare      2х349 m  
lăţimi trotuare          1,00 m 

    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. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
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de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Tulcea”. 

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 „Modernizare str. Tulcea” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       627,73/506,23  mii lei                                 

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    360,47/290,70  mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         253 m 
lăţime stradă            3,00 m 
lungime trotuare      1x233 m  
lăţime trotuare          1,5 m 

    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. 
 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Merişorului”. 

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 „Modernizare str. Merişorului” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)       2.437,47/1.965,7  mii lei                                 

             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    2.015,72/1.625,58 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

lungime stradă         850 m 
lăţime stradă            4 m 
lungime trotuare      2x850 m  
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lăţime trotuare          1 m 
    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. 
 
 

42. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, prin  Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a unui teren proprietatea municipiului Craiova, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-
Stadion de Fotbal”. 

      Dl. Pană: 
      Sunt unul din susţinătorii sportului, în general, fotbalului cu atât mai mult. Mi-am 
dorit şi îmi doresc acest stadion, dar încă de anul trecut din 2014, februarie, august, în 
interpelările mele am solicitat şi eu să primesc o foaie de parcurs privind cele două 
obiective de investiţii: stadion şi stadionul de atletism. Aş vrea să ştiu dacă există vreun 
risc ca aceste două obiective să nu se facă, aş vrea să ştiu când se finaliozează şi după 
părerea mea, era bine să se finalizeze stadionul de atletism, pentru că poate jucam fotbal 
pe acel stadion, că cinci mii de spectatori încăpeau, erau suficienţi decât să-i ducem pe 
Extensiv unde condiţiile nu sunt prea bune  şi bineînţeles că ar fi bine să ştim ce se 
întâmplă în continuare şi care sunt riscurile pentru a nu se face. Solicit, în continuare, o 
foaie de parcurs în care să se spună termene şi surse de finanţare. Vă mulţumesc. 
      D-na Primar: 
      Eu nu sunt obişnuită cu foile de parcurs, nu sunt şofer, eu pot să vă spun aşa cum ştiu 
eu că se întâmplă lucrurile pentru stadionul de atletism, după cum vă aduceţi aminte, am 
avut două licitaţii. La una nu s-a prezentat nimeni, la cea de-a doua s-a prezentat o 
singură firmă care nu lucrează aşa cum ar trebui, motiv pentru care dacă în luna 
decembrie nu ni se va preda stadionul construit, vom rezilia contractul cu firma 
respectivă şi vom organiza o altă licitaţie. Din păcate astea sunt condiţiile. Pe sume  mici 
nu prea se mai înghesuie firmele de construcţii să lucreze cu municipalitatea. În ceea ce 
priveşte celălalt stadion, eu cred că se va termina în luna noiembrie 2016. Şi de ce spun 
cred? Pentru că este considerat prin lege investiţie prioritară a statului român. Există doar 
două care au acest titlu pe care le construieşte acum Compania Naţională de Investiţii, 
Complexul de nataţie de la Otopeni, dacă nu mă înşel cu privire la localitate şi stadionul 
de la Craiova care ar trebui să facă parte dintre cele trei stadioane pentru anul 2020 când 
are loc campionatul european de fotbal. Ni se pare destul de dificil de oprit această 
investiţie de către cineva. În ceea ce priveşte firma care lucrează acolo, a respectat în 
totalitate graficul de lucrări. Vreau să fac precizarea pentru unii consilieri care încă nu 
ştiu foarte bine cu ce se mănâncă această investiţie, că municipalitatea Craiova nu a pus 
niciun leu până acum din partea de cofinanţare pentru acest stadion. Totul a fost suportat 
de Compania Naţională de Investiţii care înseamnă partea de proiectare şi o parte de 
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aproximativ 20% până la sfârşitul acestui an. În anul viitor va trebui să punem şi noi 
partea noastră de cofinanţare de aproximativ 5 milioane de euro, motiv pentru care 
probabil în data de 7 va trebui să facem o nouă şedinţă de consiliu local prin care să 
aprobăm printr-o hotărâre care este graficul în care noi va trebui să plătim aceşti bani 
după negocierile pe care le-am avut cu Compania Naţională de Investiţii. Deci stadionul 
mare la ora actuală nu are niciun fel de probleme. Desigur, dacă va fi o altă optică din 
partea Guvernului, aşteptăm să vedem ce se întâmplă, dar, din punctul meu de vedere 
această investiţie nu poate fi oprită din punct de vedere legal pentru că este obiectiv 
prioritar al statului român, aşa cum v-am spus mai devreme. Altă foaie de parcurs nu am, 
dl. Pană, cu toată dragostea pentru dvs. 
     Dl. Pană: 
     Există foaie de parcurs, tocmai de aceea este o similitudine între mijloace de transport 
şi aceasta. Uitaţi-vă în termeni că aţi zis că ştiţi cu ce se mănâncă investiţiile, dar pe mine 
mă interezeasă şi nu mi-aţi răspuns la întrebarea când se termină stadionul cel mic, sau 
stadionul de atletism. 
     D-na Primar: 
     Stadionul cel mic are termen în luna decembrie. Părerea mea după ce am văzut 
şantierul că merg săptămânal în toate şantierele craiovene, este că nu vor fi în stare să-l 
finalizeze în luna decembrie. Atunci va trebui să reluăm licitaţia şi să găsim şi să sperăm 
că avem norocul să vină o firmă care să poată să şi ducă la capăt aceste investiţii.  
     Dl. Pană: 
     Al câtelea termen de amânare este, d-na primar? A câta oraă amânăm această punere 
în funcţiune sau recepţie? 
     D-na Primar: 
     Nu este o amânare, au primit cred că două sau trei săptămâni de întârziere în perioada 
în care a plouat acolo şi nu au putut efectiv să lucreze. Atât.  
     Dl. Pană: 
     Ştiu că anul trecut în luna septembrie era un termen de finalizare a acestei investiţii, 
dar poate nu m-am uitat eu bine.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, prin  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului, teren în suprafaţă de 76972 mp., situat în municipiul 
Craiova, judeţul Dolj, aflat în proprietatea municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, identificat potrivit Cărţii 
funciare nr.221582, nr.topo 221582, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 
perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a 
obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de 
Fotbal”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 
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Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
judeţul Dolj, a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi(electrica, apa, canal, gaz 
sau alt tip de combustibil utilizat, etc.) 

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să asigure, în condiţiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă ca, după predarea 
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 
întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico 
– Financiară şi Compania Naţională de  Investiţii “C.N.I.” S.A. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2015 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Nanu).  
 
 

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C.Corealis S.A., a terenului situat în „Parcul Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a 
Complexului Debarcader. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 20 ani, către 

S.C.Corealis S.A., a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
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Craiova, în suprafaţă de 2166 mp., cu număr cadastral 18837, situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Complexului Debarcader. 

  Art.2. Preţul de pornire a negocierii redevenţei se stabileşte pe baza rapoartului de 
evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public în vederea notării contractului de 
concesiune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

  Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.Corealis S.A. 

  Art.5. S.C.Corealis S.A. are obligaţia de a plăti, până la data de 30.12.2016, 
contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani, a terenului identificat la art.1, calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în acest 
sens şi a legislaţiei în vigoare. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (Vasile, Cherciu, Socoteanu).  
 
 

45. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Transport  Craiova, a unor bunuri care aparţin 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 darea în administrare, către Regia Autonomă de de Transport  Craiova, 
a bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în 
anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces 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 anexa 7B la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
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46. Informare cu privire la Raportul de inspecţie economico-financiară şi 
Dispoziţia obligatorie nr.CV3485/2015 ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova. 

          Dl. Pană: 
          E o informare, este un lucru extraordinar de bun. Iată că după ani de zile se 
întâmplă ca un organ de control să vină şi să dea termene şi să spună ce este de făcut. Noi 
practic lunar, am văzut astăzi şi n-am mai luat cuvântul, sunt două puncte prin care 
aprobăm acest inventar al bunurilor publice. Este cazul ca, într-adevăr, să facem o 
inventariere aşa cum trebuie. Am discutat şi ieri în comisie, mi s-a spus că sunt 12 mii de 
poziţii. Vreau să spun că vin dintr-un domeniu în care am lucrat unde erau poate 100 mii 
de poziţii sau peste 100 mii de poziţii şi nu puteam să spunem că nu putem să facem 
inventarierea pentru că avem foarte multe poziţii. Aţi văzut ce spune şi în actul de 
control. L-am citit, este foarte bine că s-a întâmplat acest lucru, este foarte bine că ne 
pune pe undeva pe noi la treabă şi să fim foarte vigilenţi. Pentru că, să fim sinceri, am 
auzit că la ora actuală nici nu se ştie câte spaţii verzi avem în Craiova. După părerea mea, 
este o ruşine.  Ca să vă spun că este anacronic acum când o să vă dau, dacă îmi daţi voie, 
spre cultura noastră, a tuturor un act încheiat în 29 martie 1853, „act prin care fac 
cunoscut că după înţelegerea luată cu cinstitul magistrat al oraşului Craiova, am vândut 
grădina mea din acel oraş ce atât am ca moştenire cât şi cumpărătoare şi este vorba de 
259 de pogoane suprafaţa de la Parcul Romanescu”. Ce vreau să spun aici? Conform 
anexei nr. 1, 2, 3 şi în listele nr. 4, 5, 6 din catagrafia acestor obiecte de artă, catagrafia 
înseamnă inventarierea. Iată că încă de la 1853 se făcea şi se avea o inventariere foarte 
bună. E semnat actul de către Ioan Bibescu. 
      D-na Primar: 
      Dvs. care sunteţi consilier, probabil aţi văzut pe ordinea de zi lunar că se face câte o 
inventariere a domeniului public şi privat al municipiului Craiova. În fiecare lună avem 
pe ordinea de zi acest punct. De trei ani de zile de când sunt primar, la asta lucrăm. Nu e 
vina mea că înainte, în perioada trecută, toate lucrurile astea au fost lăsate de izbelişte, 
chioşcuri în ilegalitate peste tot, inclusiv în instituţiile şcolare. Nu s-au plătit niciodată 
taxele aferente consiliului local, aşa cum ar fi trebuit. Încercăm să punem la punct în 
fiecare lună şi să actualizăm lista. În ceea ce priveşte registrul spaţiilor verzi, aşa se 
numeşte el, nu este actualizat şi nu se poate actualiza de vreme ce de la lună la lună se 
pierd spaţii verzi în Craiova pe hotărâri de instanţe judecătoreşti. Mai mult decât atât, aşa 
cum probabil ştiţi, începând de anul trecut a intrat în vigoare o lege care prevede foarte 
clar că dacă există spaţiu verde şi proprietarul vrea să construiască acolo, primăria nu-i 
mai poate îngrădi acest drept decât dacă îl expropriază, ceea ce vă daţi şi dvs. seama că 
este imposibil să facem exproprieri. Din cauza aceasta nu este pusă la punct  evidenţa 
pentru spaţiile verzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Întrucât este informare, nu se supune la vot. 
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47. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Albăstroiu: 

        La şedinţa de comisie de urbanism am avut o intervenţie în ceea ce priveşte str. 
Eliza Opran. Adică denumirea acestor străzi Eliza Opran practic, pentru că sunt mai 
multe străzi acolo. Am primit un aviz de la serviciul urbanism şi nomenclatură urbană în 
care spune că este o singură stradă care pleacă din Brestei până în Fermierului. Eu mă 
pun la dispoziţia celor de la urbanism să merg personal cu dumnealor să le demonstrez că 
nu este numai atât. Eliza Opran este şi din bulevardul Titulescu, Casa Ethos până în 
Fermierului, tot Eliza Opran este şi vis a vis de prefabricate lângă staţia aceea peco care 
este dezactivată şi ajunge undeva înspre canalul din Fermierului. Tot Eliza Opran este 
strada care face legătura dintre toate aceste încrengături de străzi care merge până la Joiţa 
unde are ringul de box, sunt mai multe, deci nu însumează 1649, sunt mai multe străzi. 
Aş vrea dacă vor, să-i ajut, să merg la faţa locului, ca să se vadă că este o treabă mai 
complicată şi trebuie s-o rezolvăm cumva cât mai suntem pe mandatul nostru. 
     Mai aveam o interpelare referitor la str. Poligonului. Vă mulţumesc foarte mult pentru 
gestul care s-a făcut cu această stradă de s-a pietruit, dar au rămas acele alei stânga – 
dreapta care nu trebuie decât să intre cu un utilaj pentru a uniformiza strada, adică nu 
trebuie pietriş, nu trebuie nimic. S-a făcut treaba asta în primăvară, iar în perioada de 
iarnă trebuie să astupe acele gropi, adică să treacă cu utilajul ca să-l îndrepte şi să taseze, 
să spunem măcar până la primăvară să circule oamenii în condiţii mai bune. 

Dl. Cherciu 
Pentru că circul destul de mult prin oraş, inclusiv către ieşirea către Piteşti, am 

remarcat şi sunt convins ca mulţi craioveni, oraşul nostru este împânzit acum de nişte 
panouri publicitare pe care sunt trecute măreţele realizări ale actualului executiv. Nu mă 
refer la conţinutul acestor panouri, deşi aici s-ar putea purta o discuţie destul de largă, 
însă am curiozitatea cine plăteşte aceste panouri pentru că din experienţă ştiu că un astfel 
de panou, închirierea lui costă destul de mult. Îmi aduc aminte, în campania electorală nu 
prea mi-am permis mai mult de două săptămâni să plătesc două de astfel de panouri şi 
mai ales, la fel şi neştiind din ce bani au suportat realizarea lor. Tot legat de marketingul 
ăsta stradal, pe str. Caracal în dreptul şantierului părăsit din cartierul chinezesc există 
întins pe garduri pe câteva zeci de metri cred eu, la fel un banner din care d-na primar ne 
zâmbeşte şi la fel aş vrea să ştiu dacă nu cumva respectivul banner este plătit din bani 
publici. Nu vă ascund că am astfel de informaţii, dart eu, în general, nu dau crezare 
zvonurilor şi de aceea vreau să am asigurarea că nu este plătit din banii consiliului local 
sau ai primăriei.  

Mă adresez şi doamnei primar și tuturor colegilor consilieri prin a vă aduce la 
cunoștiință că în această dimineață am luat decizia să demisionez din rândul membrilor 
PNL și în consecință, mi se pare la fel de normal să vă anunț cu părere de rău, pe de-o 
parte, că nu voi mai avea colegi pe mulți dintre dumneavoastră, îmi anunț inclusiv 
demisia din Consiliul Local dar, atenție, începând cu data de 1 decembrie. Asta înseamnă 
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că încă sunt consilier și de aceea aștept răspuns la prima mea interpelare, iar pentru a 
oficializa această demisie, voi înmâna documentul domnului secretar. 

Dl. Ştefârţă: 
 
Am două probleme pe care v-aş ruga să mă ajutaţi să le descâlcim. Prima este 

următoarea: stabilirea limitelor administrative ale municipiului Craiova în perspectiva 
elaborării noului PUG. Este bine de ştiut, este un lucru imperios necesar. Întrebare. Care 
este stadiul demersurilor făcute pe lângă primăriile comunelor periurbane pentru 
încheierea unor protocoale prin care să se stabilească  de comun acord care este graniţa 
administrativă între entităţile teritoriale vecine. Ştiţi şi dvs. cum ştie toată lumea, sunt 
zone în care Craiova spune şi autorizează ca fiind un teren al loc, iar comunele 
periurbane fac acelaşi lucru considerând că terenul este al lor. Dacă puteţi să mă lămuriţi 
în privinţa asta. 

A doua problemă este în continuarea primei întrebări. Este ştitu faptul că 
proprietarul anumitor reţele de utilităţi, canalizare, apă, etc., care deservesc populaţia este 
municipiul Craiova. Doresc să ştiu care este baza legală prin care persoane fizice sau 
juridice ce deţin proprietăţi amplasate în exteriorul razei administrativului oraşului 
Craiova, folosesc utilităţile oraşului în condiţiile în care acestea au fost realizate din 
impozitele craiovenilor sau din alte surse ce au avut destinaţie exclusivă municipiul 
Craiova. Consider drept oportun ca în cazul păstrării calităţii de client pentru beneficiarii 
serviciilor respective, calcularea unor tarife diferite faţă de cetăţenii municipiului sau 
contribuţii din partea autorităţilor unităţilor administrative care le au în evidneţă şi unde 
aceste persoane plătesc impozit, deci mai pe româneşte, utilităţile sunt făcute pe banii 
craiovenilor, din impozitzele lor. Dacă le folosesc alte unităţi administrative ar trebui să 
beneficieze de un tratament diferit. Vreau să vă spun că această întrebare este în 
continuarea primeia. Vă mulţumesc. 

Dl. Toader: 
Vreau să vă rog d-na primar, în luna octombrie am făcut o interpelare adresată d-nei 

director Delia Ciucă din partea asociaţiei de locatari nr. 1 Piaţa Gării. Nu a venit răspuns 
nici în şedinţă şi nici până acum. Este vorba de nişte lucrări de amenajare a trotuarului de 
via a vis de gară, în Piaţa Gării şi parcarea respectivă, ba mai mult, unul dintre locatari 
mi-a sugerat şi îmi permit să transmit că acolo unde bordura este mai înaltă ca trotuarul şi 
este o porţiune destul de mare pe lângă acele farmacii, când vine sezonul rece să facem 
un patinoar. Aşa mi-a spus locatarul.  

D-na Primar: 
Dl. Albăstroiu, o s-o rugăm pe d-na arhitectă să facă o vizită împreună cu dvs. în 

teren. 
În ceea ce priveşte străzile şi aleile, ele trebuiau pregătite toate pentru timp de iarnă, 

nu ştiu de ce RAADPFL nu a reuşit să se mobilizeze ca să le termine pe toate pentru că 
bani au fost. Probabil că mai lucrează şi în perioada următoare, dar iată că ninge deja şi 
nu am reuşit să ajungem în situaţia aceasta.  

Dl. Cherciu – vis a vis de panouri publicitare. Panoul de la cartierul chinezesc este 
plătit de firma chineză, deci nu are nicio legătură cu primăria municipiului Craiova. 
Celelalte panouri publicitare este foarte simplu, dacă vedeţi numele meu pe ele sunt 
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plătite de mine. Dacă vedeţi realizările primăriei şi consiliului local fără numele meu pe 
ele, atunci sunt conform contractului de asociere cu firmele respective care au obligaţia 
să pună la dispoziţia municipalităţii, conform contractului şi hotărârii de consiliu local, 
panouri ori de câte ori municipalitatea vrea să îşi promoveze lucrurile pe care le-a făcut. 
Deci acelea sunt susţinute de firmele respective conform contractului de asociere pe care 
l-aţi votat şi dvs. 

Dl. Ştefârţă – pentru PUG o să vă răspundă dl. Genoiu. În ceea ce priveşte 
canalizarea şi apa nu putem să mergem pe o altă variantă decât sistemul unic de tarifare 
având în vedere că este vorba de fonduri europene şi aşa sunt indicatorii conform 
proiectului respectiv. Nici nu mi se pare normal ca cetăţenii oraşului să fie trataţi ca şi 
cetăţeni de mâna a doua pentru faptul că sunt în zonele de periferie, ba dimpotrivă, 
inclusiv prin noul PUG  ar trebui să facem demersurile în aşa fel încât şi aceştia să poată 
fi prinşi în zona construibilă pentru că oraşul trebuie să se extindă. E clar că trebuie să se 
extindă şi deocamdată singurul punct cardinal în care se mai poate extinde, este zona 
nordică a oraşului. În celelalte nu mai este posibil. Dar despre situaţia PUG-ului vă va 
vorbi mai mult dl. Genoiu pentru că a aprofundat subiectul cu cei de la urbanism. 

Dl. Ştefârţă: 
Eu nu mă refer la cetăţenii oraşului Craiova, eu mă refer la cetăţenii din comunele 

periurbane, plătesc impozit la Cârcea, plătesc impozit la Malu Mare, plătesc impozit în 
alte părţi. Poate în felul ăsta îi încurajăm să aparţină de municipiul Craiova. Întrebarea 
mea nu este nevinovată. Cetăţenii pot să ceară un referendum local şi noi îi încurajăm în 
felul ăsta. Nu putem să împărţim cetăţenii în două categorii, dar pe de altă parte nu să ia 
altul impozitele şi noi să asigurăm utilităţile. 

D-na Primar: 
Cetăţenii nu au nicio vină că au nimerit pe hotar. Am înţeles ideea dvs., dar noi nu 

trebuie să uităm că este operator regional Compania de Apă Oltenia care se extinde 
inclusiv în judeţul Gorj. A propos de asta, pentru că alalteri m-am deplasat împreună cu 
conducerea companiei şi cu cei care realizează studiul de fezabilitate în localităţile de pe 
raza traseului Izvarna, după cum ştiţi, este un proiect pe finanţare europeană costă 123 
milioane de euro, care prevede că se va face aducţiunea firului 2 Izvarna din această 
localitate până la Craiova, pe tot traseul sunt 17 localităţi. Eu am vizitat marţi nouă dintre 
ele, m-am întâlnit cu primarii respectivi pentru că urmează partea cea mai grea în 
construirea acestei conducte şi anume exproprierile şi a trebuit să discutăm cu primarii 
care este până la urmă formula de despăgubire a celor pe terenurile cărora va trece 
această conductă. Compania de apă a preluat şi va prelua în continuare inclusiv localităţi 
din judeţul Gorj. Ce am putut noi să facem pentru craioveni, cred că am făcut şi anume 
am eliminat taxa de apă meteorică, o problemă destul de mare a oraşului nostru de-a 
lungul anilor, acum cred că locuitorii sunt mulţumiţi că au scăpat de această taxă. 

Dl. Toader – asociaţia de locatari Piaţa Gării. Amenajare trotuar – toată lumea cere 
amenajări de trotuare şi de cvartale de blocuri şi de străzi. Din păcate am avut handicapul 
că un an de zile nu am putut să asfaltăm nimic deşi am avut o sumă foarte mare în 
bugetul localităţii de 400 miliarde lei vechi, dar ştiţi că acolo au fost probleme cu 
contestaţiile la licitaţie şi din această cauză am reuşit să semnăm contractul abia anul 
trecut în luna octombrie când nu s-a mai putut efectua niciun fel de asfaltare. Anul acesta 
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s-a muncit în forţă în toate cartierele şi spre deosebire de alţi ani, când se intra pe o stradă 
după care erau lăsate de izbelişte alte 37, noi am mers din cvartal în cvartal, din stradă în 
stradă ca să reuşim să reglăm aceste lucruri. Bani au fost, nu ne-am plâns de bani, 
problema este că firmele trebuie să se ţină foarte bine de graficele de lucrări ca să poată 
să termine aceste lucrări. Când le vine rândul, în mod clar se va rezolva şi problema lor, 
aşa cum se va rezolva problema tuturor cetăţenilor oraşului. 

Dl. Cherciu: 
Nu sunt 100% mulţumit de răspunsul pe care l-am primit legat de acele panouri, iar, 

dacă într-adevăr ei au obligaţia să le afişeze, întrebarea mea ar fi atunci cine le furnizează 
conţinutul. Pentru că dacă este să mă refer la conţinut, eu aş constata mai degrabă că s-a 
încălcat acea obligaţie de care pomeniţi ca să promoveze oraşul. Atâta vreme cât există 
un astfel de panou în care ne „lăudăm” că se profită cumva de 17 mii de nevoiaşi şi 
există o fotografie în care nişte oameni sărmani acolo primesc kilogramul de zahăr sau de 
ulei, încă o dată, în opinia mea asta este o atingere la demnitatea umană şi în niciun caz o 
realizare cu care executivul craiovean ar trebui să se laude şi de asta mă întreb cine 
anume a avut acea idee, este firma? Dacă este cumva din staful dvs. de imagine, îmi 
permit un sfat prietenesc să-l concediaţi pe respectivul, pentru că discutăm atâta că ne 
dorim să devenim capitală culturală, vrem să atragem turişti şi nu sunt în niciun caz pe 
ideea că lucrurile care nu ne convin trebuie ascunse, dar aici este mai mult decât atât şi să 
ne facem un titlu de glorie că 17 mii de craioveni primesc ajutoare sociale, este, în opinia 
mea, deplasat. Nu am dovezi şi mă îndoiesc că acel banner a fost plătit de firma 
chinezească, data viitoare mai degrabă daţi-le sfatul că în loc să-şi cheltuie banii pe 
bannere să-i cheltuie pe ceea ce s-au angajat să facă, de banii ăia poate mai ridică un etaj. 

D-na Primar: 
Cred că este destul de complicat să ridici un etaj de bloc cu banii pe un Banner. Dl. 

Cherciu, noi avem un program social. Eu ştiu că dvs., fiind un om de dreapta, vă este 
cam ruşine cu persoanele sărace din municipiul Craiova, dar, din păcate, există. Sunt 17 
mii de familii care primesc şi prin votul dvs., de fapt nu ştiu dacă aţi votat ca să fiu 
sinceră, dar prin votul consiliului local, primesc nişte ajutoare în preajma sărbătorilor de 
câte trei ori pe an: de Sfânta Maria, de Paşte şi de Crăciun. Este cel mai mare program 
social al Primăriei municipiului Craiova. Dacă vă ofensează pe dvs. săracii, este 
problema dvs. Eu zic că toate problemele pe care acest oraş le are, cu bune şi cu rele 
trebuie să ni le asumăm. În ceea ce priveşte fotografiile şi comunicarea, s-au făcut de 
către direcţia noastră de comunicare din cadrul primăriei municipiului Craiova, deci de 
către executiv. Îmi pare rău că v-am jignit cu săracii municipiului Craiova şi îmi pare rău 
că părăsiți Consiliul Local pentru că fără dumneavoastră situația va fi ceva mai calmă în 
acest consiliu și n-o să vă ducem dorul în Consiliul Local Municipal. Să știți că o să vă 
regret foarte mult, şi chiar nu glumesc când spun acest lucru, pentru că multe dintre 
lucrurile pe care ni le-ați sesizat aici s-au dovedit foarte utile pentru mandatul pe care l-
am primit de la alegători. 

Dl. Toader: 
Am făcut această intervenţie şi vreau să fac şi precizarea  pentru că la faţa locului au 

venit diverşi factori de decizie şi au promis începând de a doua zi că vor veni ba peste o 
săptămână, ba peste o lună şi au creat o aşteptare. Dacă se poate da un termen realist, 
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evident, nu acum, ca oamenii să ştie să se aştepte.  
Dl. Genoiu: 
Ieri la sediul primăriei a fost o ultimă discuţie între departamentele implicate şi 

firma care lucrează la studiu şi caietul de sarcini pentru PUG. Sper că s-au definitivat şi 
s-au pus la punct ultimele amănunte în vederea scoaterii la licitaţie a acestui PUG. Au 
fost discuţii şi în privinţa modului de predare a PUG-ului în format electronic. Aşa cum 
ştiţi, legea prevede ca PUG-ul să fie în format electronic simplu sau o formă de soft 
inteligent care să curpindă PUG-ul în formatul soft-ului inteligent. A rămas să hotărască 
acest lucru, dar, cu această ocazie, împreună cu d-na primar, şi cu Silviu Opriş de la 
registrul agricol, am stabilit să ne prezinte documentaţia pentru delimitarea zonelor 
vecine cu comunele de care aţi vorbit şi să ne stabilească un program de întâlnire cât mai 
rapid cvu primarii din comunele limitrofe pentru a definitiva aceste lucruri. Faţă de 
partea cu impozitele grav este că sunt persoane care plătesc şi într-o parte şi în alta, deci 
trecând peste cei care plătesc la comunele respective, am întâlnit persoane care plătesc şi 
într-o parte şi în alta. Sper că, cu această ocazie să lămurim şi apartenenţa lor 
administrativă, unde vor plăti o singură dată. Restul, cu utilităţile, Compania de apă deja 
este un operator pe toată zona metropolitană şi taxele care le prevăd ei prinse în 
impozitele locale sunt peste tot la fel.  

Dl. Preşedinte: 
Sunt nişte cereri de luare de cuvânt în cadrul consiliului local, a preşedintelui 

Asociaţiei Civice pentru viaţă şi încă două persoane. Cine este pentru a le permite luarea 
de cuvânt? Votat cu 5 voturi pentru şi 20 abţineri.  

 
 

Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.11.2015. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  Pt. SECRETAR, 
Teodor Nicuşor Sas Ovidiu Mischianu 
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 Tudosie Ramona 
 


