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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 17.12.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 4 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Toader, d-na Popescu, 
dl. Daşoveanu şi dl. Radu Marin) şi 2 consilieri absenţi nemotivat (dl. Ştefănescu  şi dl. 
Socoteanu). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea acestei şedinţe ordinare. 
 Vă prezint controlul de legalitate pentru şedinţele anterioare. Şedinţa extraordinară 
din luna noiembrie, rămăsese o restanţă de la Instituţia Prefectului hotărârea nr. 395/2015 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale. Şi această hotărâre este legală. În şedinţa 
ordinară din noiembrie 2015 au fost adoptate 45 de hotărâri, până în momentul de faţă au 
fost 11 supuse controlului de legalitate, toate temeinice şi legale. În şedinţa extraordinară 
din decembrie 2015 – hotărâri adoptate 2, hotărâri temeinice şi legale – 2. În şedinţa de 
îndată din decembrie 2015, hotărâri adoptate 2, fără control de legalitate la acest 
moment. De asemenea, vă supun la vot procesele verbale ale şedintelor: ordinare din 
26.11.2015 şi extraordinare din 10.12.2015. Cine este pentru procesele verbale şi 
controlul de legalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 
       Înainte de a da cuvântul d-lui preşedinte al şedinţei de astăzi, dl. Vasile, v-aş ruga să 
permitem corului de copii al Liceului de artă să prezinte un moment artistic. 
       Dau cuvântul d-lui consilier Vasile  pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 

  Dl. Preşedinte: 
Prin dispoziţia nr. 22078/11.12.2015, 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 17.12.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie a dlui. Cherciu Dan 
Adrian, din calitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Florescu 
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Marinel. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale 
anului 2015. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna 
Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor Salubris Dolj, 
ordinea de zi din data de 21.12.2015. 

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 28.12.2015. 

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

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 
cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
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acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2016. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, situate în 

municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17. 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110044/2009 şi 
nr.131326/2009. 

22. 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. 

23. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.38415/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Dumitru Vica, către dr. 
Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Popescu 
Veronica. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.274/2006, ce 
are ca obiect terenul situat în Parcul Nicolae Romanescu, aferent Restaurantului 
Romantic.  

25. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.38448/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Vădăstreanu Liliana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Vădăstreanu Liliana. 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Naţional „Carol I”, situat în str. Ion Maiorescu, nr.2. 

28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A. 

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea către S.C. GDF SUEZ Energy România 
S.A. a bunului „Tronson reţea utilitară gaze naturale deviată str. Alunului”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, 
pentru anul 2016. 

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.390/2015 referitoare la aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2015-2016. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Craiova. 
36. Întrebări şi interpelări. 

                                                              
                                                                                                                         
Puncte peste ordinea de zi: 
 

1.  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 28.12.2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 
data de 30 noiembrie 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „“Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de 

arte şi meserii”, cod SMIS 53682. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 

proiectului „Business Center Sud Craiova”, cos SMIS 39070. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 

proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 
Pieleşti”, cod SMIS 40122. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul 
Nicolae Romanescu”,  cod SMIS 47919. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”, cos SMIS 48904. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 
40755. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”. 
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15. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, 
ap.1. 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

17. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova a fondurilor necesare pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în 
Târgul Municipal Craiova. 

 
 
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 

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

1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie a dlui. Cherciu Dan 
Adrian, din calitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Florescu 
Marinel. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale 
anului 2015. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna 
Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor Salubris 
Dolj, ordinea de zi din data de 21.12.2015. 

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 28.12.2015. 

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

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2016. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, situate în 
municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110044/2009 şi 
nr.131326/2009. 

22. 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. 

23. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.38415/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Dumitru Vica, către 
dr. Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Popescu 
Veronica. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.274/2006, ce 
are ca obiect terenul situat în Parcul Nicolae Romanescu, aferent Restaurantului 
Romantic.  

25. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.38448/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Vădăstreanu Liliana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Vădăstreanu Liliana. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu 
Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Lupu Virginia. 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Naţional „Carol I”, situat în str. Ion Maiorescu, nr.2. 

28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A. 

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea către S.C. GDF SUEZ Energy România 
S.A. a bunului „Tronson reţea utilitară gaze naturale deviată str. Alunului”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, 
pentru anul 2016. 

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.390/2015 referitoare la aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
iarna 2015-2016. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic General al Municipiului Craiova. 

36. 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 28.12.2015. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 
data de 30 noiembrie 2015. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2015. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „“Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de 

arte şi meserii”, cod SMIS 53682. 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 

proiectului „Business Center Sud Craiova”, cos SMIS 39070. 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 

proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 
Pieleşti”, cod SMIS 40122. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”. 
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44. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul 
Nicolae Romanescu”,   cod SMIS 47919. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”, cos SMIS 48904. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 
40755. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 
proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”. 

50. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, 
ap.1. 

51. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

52. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova a fondurilor necesare pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în 
Târgul Municipal Craiova. 

53. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie a dlui. Cherciu Dan 

Adrian, din calitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Cherciu Dan Adrian din calitatea de 

consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi, pe cale de 
consecinţă, se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. 

Florescu Marinel. 
D-ra Predescu: 

     Am studiat dosarul şi comisia de validare constată că dl. Florescu Marinel întruneşte 
toate condiţiile, nu se află în stare de incompatibilitate astfel cum este prevăzută de lege 
şi propunem validarea mandatului.  
     Dl. Preşedinte: 
     Îl invităm pe dl. Florescu Marinel să depună jurământul.  
     Dl. Florescu: 
     Subsemnatul, Marinel FLORESCU, consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ:   “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, 
cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
municipiului Craiova. Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!“. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot validarea mandatului d-lui consilier Florescu. Cine este pentru? 
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al dlui. Florescu Marinel, următorul 

supleant  de pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal-filiala Dolj, la 
alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012.  

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

primele 11 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi 

a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 
luni ale anului 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2015, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015. 
Dl. secretar Mischianu: 

     Se modifică anexa 1 şi anexa 12 la proiectul iniţial în sensul că se majorează cu 105 
mii la venituri pentru copiii cu cerinţe speciale şi de asemenea, se majorează tot cu 105 
mii lei la capitolul cheltuieli pentru alocarea de la străzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 812.973,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 839.773,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

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

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
a)  total venituri –9.486 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –9.486 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.38/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Poliţiei Locale a 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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
a) total venituri – 14.545 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 14.401,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 14.545 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 14.401,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
144 mii lei), 

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

Local al Muncipiului Craiova nr.37/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Poliţia 
       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2015. 
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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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 43.567,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 40.875,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.692,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 43.825,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 41.133,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
2.692,00 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.34/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

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

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
a) total venituri  - 32.644,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

31.714,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 930,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 32.677,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 31.747,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 930,00 
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.36/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru  şi 2 
abţineri (Ştefârţă, Godinel).  
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului „Charles 

Laugier”, pe anul 2015, conform anexei nr.1 care face 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.  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2015. 
Dl. secretar Mischianu: 
Ca urmare a modificării de la punctul 5, aceeaşi modificare şi la acest punct. Pe cale 

de consecinţă, se modifică şi punctul 11. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2015, după cum urmează: 
a)  total venituri – 967.348,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 995.660,00 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.  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, pe anul 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
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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 20 voturi pentru şi 1 
abţinere  (Nanu).  
 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2015, conform anexei  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu 
Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2015. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.48/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 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 S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., pentru anul 2015, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu 
Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
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S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2015. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.47/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  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 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, 

doamna Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor 
Salubris Dolj, ordinea de zi din data de 21.12.2015. 
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 mandatarea Primarului Municipiului Craiova-dna. Lia-Olguţa Vasilescu, 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” din data de 21.12.2015, ordinea de zi prevăzută în convocatorul 
anexă la prezenta hotărâre. 

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

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 
16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 28.12.2015. 
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 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
28.12.2015, ordinea de zi cu privire la închiderea punctului de lucru „Staţie de 
captare, tratare şi pompare apă Filiaşi”, cu sediul în localitatea Filiaşi, 
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str.Racoteanu, nr.198, judeţul Dolj şi deschiderea punctului de lucru  „Staţie de 
captare, tratare şi pompare apă Filiaşi”, cu sediul în localitatea Filiaşi, str.Aleea 
Centralei, FN. 

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 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Operei Române Craiova, pentru anul 2015. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române 

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.140/2015 şi pe cale de consecinţă, 
îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.319/2015. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 
Dl. Badea: 

     Acum două luni a fost numit dl. Berceanu în consiliul de administraţie. Chiar am avut 
atunci o interpelare şi am considerat că este necesar să fie numit în acest consiliu de 
administraţie un consilier. Ne puteţi spune şi nouă care este motivul pentru care dânsul la 
nici două luni vine cu demisie, având în vedere că avem acolo un buget alocat de 9 
milioane 400 mii lei? Este extrem de important să avem stabilitate, să avem posibilitatea 
să ştim exact ce se întâmplă acolo, noi, cei din consiliul local, chiar dacă, să zicem, am 
decis noi, consilierii, să nu numim un consilier local, ceea ce eu consider că este o 
prostie. Totuşi reprezentantul nostru care s-a dus acolo, dl. Berceanu, n-a avut timp şi şi-
a dat demisia. Ce se întâmplă, d-na primar? 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     A propos de prostie, aşa am moştenit-o. Dacă vă aduceţi aminte, era votat în consiliul 
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local să nu fie un consilier local şi la ultima şedinţă noi am stabilit că poate să fie şi 
consilier local. Deci prostia a fost îndreptată. Mai mult decât atât, din informaţiile pe care 
le am eu, dl. Barcan este în sală şi poate să dea mai multe expricaţii, din informaţiile pe 
care le-am primit de la dl. Barcan, dl. Berceanu a primit în alte structuri nişte funcţii 
foarte importante în ultima perioadă, motiv pentru care nu a putut face faţă la toate 
sarcinile pe care le avea şi cam ăsta ar fi motivul. Dl. Barcan, dacă ne puteţi da amănunte 
mai multe despre demisia d-lui Berceanu. 
     Dl. Barcan: 
     Din discuţiile avute cu dânsul, faptul că a fost numit vicepreşedinte la Camera de 
Comerţ, plus că mai are încă două funcţii noi, dânsul a spus că nu face faţă efectiv la 
atâtea numiri, şi a renunţat, cel puţin la noi a renunţat la consiliul de administraţie. Asta 
este explicaţia dată de către dl. Berceanu.  
     Dl. Badea: 
     D-na primar, ştiu că nu l-aţi numit dvs., că a fost propunerea d-lui Genoiu. Dl. 
Genoiu, este vorba de seriozitate  într-o instituţie publică. Avem 9 milioane 400 mii lei 
buget şi dvs. ne spuneţi că am îndreptat o eroare care, de fapt, a mers în continuare cu 
prostia. Adică ce am făcut noi, am numit în continuare, deşi aveam dreptul să numim un 
consilier local, am numit un domn care avea bune intenţii, dar care la o lună de zile şi-a 
dat demisia. Unde este seriozitatea pe care o arătăm noi vis a vis de ceea ce înseamnă 
consilii de administraţie, decizii pe care trebuie să le luăm în consiliile de administraţie? 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Dl. consilier, eu refuz să intru în polemici cu dvs. pentru că nu sunt într-o campanie 
electorală. Dacă vă aduceţi aminte, nu a fost propunerea mea, a fost un CV care a fost 
adus de unul dintre consilieri în ziua şedinţei. Nu ştiu dacă a mai fost o altă propunere şi 
a fost un vot dat de consilieri. Nu a fost numit nimeni în această calitate. 
     Dl. Badea: 
     Cine a făcut această propunere, vă rog frumos. Spuneţi-ne clar, cine a făcut această 
propunere? 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Propunerea este făcută şi este consemnat, poate să ne spună secretarul cine a făcut-o, 
din procesul-verbal al şedinţei. 
     Dl. Badea: 
     Vă rog frumos, dl. secretar, spuneţi-ne cine a făcut această propunere. 
     D-na Primar: 
     Vreţi dvs., acolo în consiliul de administraţie, că sunteţi consilier că n-avem niciun fel 
de problemă, nu este nimic de ascuns. 
     Dl. Badea: 
     Eu nu doresc să fac parte din consiliul de administraţie. 
     D-na Primar: 
     Faceţi o propunere pentru cineva în consiliul de administraţie şi fac şi colegii poate 
alte propuneri, şi cu asta basta, încheiem scandalul. 
     Dl. Preşedinte: 
     D-na primar, din respect, datorită faptului că sunteţi femeie v-am lăsat să vorbiţi, dar 
să ştiţi că aceasta este şedinţa consiliului local Craiova, nu este a primarului, pe clădire 
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afară sunt două plăcuţe care spun că sunt două instituţii: Instituţia Primarului şi Instituţia 
Consiliului local. Noi avem şedinţă de consiliu local şi vorbiţi când vă dau eu cuvântul. 
Vă dau cuvântul, să ştiţi. 
     D-ra Predescu: 
     Este vorba despre o chestiune de principiu. Până la începutul acestui mandat, toate 
instituţiile de cultură create sau în subordinea consiliului local, au avut reprezentantul în 
consiliul de administraţie dintre membrii acestuia. SCM este o instituţie de cultură creată 
de consiliul local şi ne aducem aminte forate bine acest lucru pentru că s-a realizat în 
urmă cu aproape două mandate. La începutul acestui mandat s-a modificat regulamentul 
de organizare şi funcţionare prin arătarea faptului că reprezentantul nostru este o 
persoană care nu are calitatea de membru al consiliului local. Într-o şedinţă precedentă cu 
două luni în urmă, aprobând regulamentul, textul prevede şi îmi aduc foarte bine aminte, 
că este un reprezentant al consiliului local fără niciun fel de precizare şi am avut o 
discuţie în acest sens. Poate să fie un membru al consiliului local, după cum poate să fie 
şi altcineva, dar  văzând cele întâmplate, văzând faptul că în toate instituţiile de cultură, 
pentru a avea o relaţie directă fiind subordonate consiliului local, avem câte un 
reprezentant dintre membrii acestuia, consider că este bine ca să fie şi la SCM un 
membru al consiliului local în consiliul de administraţie al acestei structuri. În şedinţa 
trecută s-a făcut o altă propunere, dar persoana care a fost propusă nu a acceptat dintre 
membrii consiliului, după cum bine ne aducem aminte.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Dvs. să faceţi propuneri. Avem buletinele pregătite.  
     Dl. Badea: 
     Să-l rugăm pe dl. Genoiu să facă încă o propunere pentru acest consiliu de 
administraţie. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Dl. Badea, dacă vreţi să fiţi un om corect, aşa cum vă pretindeţi, cereţi secretarului 
două lucruri: să stabilească cine a cerut pentru prima dată ca reprezentantul consiliului de 
administraţie la SCM să nu fie consilier local şi cine a făcut propunerea pentru actualul 
membru care şi-a dat demisia şi atunci aveţi două date exacte să nu vă mai exprimaţi în 
mod eronat că propunerea în persoana reprezentantului consiliului de administraţie care a 
demisionat astăzi este făcută de mine. Vă specific încă o dată, nu eu am făcut 
propunerea. 
     Dl. Badea: 
     Dl.Genoiu, aveţi în responsabilitate desfăşurarea activităţii SCM? 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Este cu totul altă problemă. Una este propunerea şi alta este responsabilitatea. Sunt 
două lucruri diferite.  
     Dl. Badea: 
     Dvs. sunteţi cel care vă ocupaţi de activitate acolo şi de-a lungul ultimilor trei ani aţi 
fost cel care aţi propus membri în consiliile de administraţie de acolo. Încercaţi să fiţi 
bărbat şi asumaţi-vă responsabilitatea. Aţi propus membrul în consiliul de administraţie 
pentru că dvs. sunteţi cel care aţi condus activitatea până acum. O aveţi în subordine. 
     Dl. viceprimar Genoiu: 
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     Vreţi să ne măsurăm bărbăţiile, sau ce doriţi? Haideţi să lămurim o chestie. Eu nici nu 
sunt în calitatea de viceprimar de trei ani. Nu am avut de la început acest SCM în 
subordine. În subordinea mea şi în atribuţiile mele ca şi coordonare îl am de un an şi 
jumătate. Deci vă rog frumos. Vorbiţi pe date concrete. 
     Dl. Albăstroiu: 
     În calitate de consilier independent, ca să nu se mai supere nimeni, fac eu propunerea: 
pe dl. profesor Pîrvu. 
     D-ra Predescu: 
     Eu mă gândeam să îi luăm din nou consimţământul colegului nostru Sorin Matei. El a 
fost propus şi acum două luni, dar atunci nu a acceptat pentru că era şi o 
contrapropunere. Ca atare, îl propun şi să-şi exprime punctul de vedere dacă acceptă să 
fie înscris pe lista de vot.  
     Dl. Matei: 
     Accept propunerea, având în vedere că în acea şedinţă, înaintea şedinţei respective îmi 
exprimasem intenţia vis a vis de dl. Berceanu.  
     Dl. Preşedinte: 
     Se vor împărţi buletinele de vot. Ambii propuşi au acceptat. Votăm şi apoi revenim 
când avem decizia. 
     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, s-a prezentat rezultatul votului. 
     D-ra Predescu: 
     Votul exprimat este următorul. În primul rând, din cei 27 de membri ai consiliului 
local, 6 sunt absenţi, ca atare 6 buletine de vot au fost anulate, fiind repartizate 21 de 
buletine de vot. Dintre cele 21 de buletine de vot, votul exprimat este următorul: pentru 
dl. Sorin Matei – 11 voturi, pentru dl. Gheorghe Pîrvu – 8 voturi şi 2 voturi sunt nule 
pentru că pe 1 buletin de vot au fost tăiaţi ambii candidaţi, pe 1 buletin de vot nu există 
nicio opţiune. În aceste condiţii ne aflăm în prima situaţie de vot exprimat conform Legii 
215/1991 cu majoritatea  membrilor prezenţi. Fiind prezenţi 21 de consilieri, majoritatea 
este dată de 11. Ca atare, propunem validarea ca reprezentant al consiliului local în 
consiliul de administraţie al SCM pe dl. Sorin Matei. Am întocmit astfel procesul verbal 
şi este semnat de toţi membrii. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot hotărârea în ansamblul ei cu rezultatul votului. Cine este pentru?   

         Art.1. Se ia act de demisia dlui. Berceanu Cristi din Consiliul de Administraţie al Sport 
Club Municipal Craiova. 

        Art.2. Se aprobă desemnarea în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova a dlui. Matei Sorin Cristian, consilier local. 

        Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Sport Club Municipal 
Craiova, dl. Berceanu Cristi şi dl.Matei Sorin Cristian vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
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19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 

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

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2016, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 

 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii decembrie 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.  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, situate în 
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municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului situat în municipiul 

Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17, proprietate privată a municipiului 
Craiova, compus din 2 camere în suprafaţă de 29,52 mp. şi dependinţe în 
suprafaţă de 22,20 mp. 

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

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Pîrvu Daniel Claudiu, a 
locuinţei sociale, situată în municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17. 

Art.4.  Se stabileşte chiria lunară pentru imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre 
în cuantum de 80,82 lei+TVA (24%). 

Art.5. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 va fi încheiat de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova, nr.80/2006  referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.282/2008 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

               Art.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 Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  şi 
Pîrvu Daniel Claudiu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110044/2009 şi 
nr.131326/2009. 
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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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Căpăţână 

Mircea Viorel, titularul contractului de închiriere nr.110044/07.09.2009, ce are ca 
obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.160, bl.R5, sc.1, ap.1 
şi Iordache Alina Marinela, titular al contractului de închiriere 
nr.131326/19.10.2009, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.152, bl.R13, sc.1, ap.4. 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe 
de investiţii la nivel naţional. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe 

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

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.  
 
 
23. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.38415/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Dumitru Vica, către 
dr. Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. 
Popescu Veronica. 
Dl. Badea: 

     Voi fi împotrivă pentru că la fel ca şi în şedinţa trecută, am avut o problemă 
asemănătoare. Nu s-a făcut reevaluarea la preţul zonei. În cadrul şedinţei comisiei IV, dl. 
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director Gîlea ne-a explicat că nu s-a terminat încă procedura de evaluare. Deci vom 
merge în continuare pe preţul minim de 1 euro/mp, ceea ce nu este în regulă. Se aduce un 
prejudiciu bugetului consiliului local şi e păcat. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Şi eu voi vota împotrivă Departe de mine de a aduce prejudicii consiliului local. 
Supunem la vot. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38415/2006 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI Dr. Dumitru Vica, către Dr. 
Popescu Veronica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Popescu 
Veronica. 

Art.2. Durata contractului de concesiune este de 10 ani şi 5 luni, începând de la 
01.06.2006, până la data de 31.10.2016. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din 
domeniul public de interes local, în domeniul privat al municipiului Craiova, a 
unor spaţii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Dr. Dumitru Vica şi Dr. 
Popescu Veronica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă (Florescu, Vasile, Badea) şi 1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.274/2006, 

ce are ca obiect terenul situat în Parcul Nicolae Romanescu, aferent 
Restaurantului Romantic.  
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 contractului de concesiune nr.274/2006, modificat prin actele 

adiţionale nr.1/2006 şi nr.2/2009, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 67,45 mp, 
situat în Parcul Nicolae Romanescu, aferent Restaurantului Romantic, în sensul 
înlocuirii concesionarului S.C. FRISCO S.R.L., cu S.C. MATIARIA S.R.L.  

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.274/2006. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.424/2009. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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25. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.38448/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Vădăstreanu Liliana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Vădăstreanu Liliana. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 38448/2006  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Vădăstreanu Liliana, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr.Vădăstreanu Liliana, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5, începând cu data 
de 01.01.2016. 

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

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu 
Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Lupu Virginia. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37434/2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Lupu Virginia, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Lupu Virginia, având ca obiect exploatarea 
spaţiului, situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica 
Stomatologică Craioviţa Nouă), pentru o perioadă de 1 an, 9 luni şi 14 zile, 
începând cu data de 31.12.2015, până la data de 14.09.2017. 

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

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Naţional „Carol I”, situat în str. Ion Maiorescu, nr.2. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Naţional „Carol I”, în suprafaţă de 28,75 mp., situat în 
str.Ion Maiorescu, nr.2, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.3-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional „Carol I” să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de 
închiriere a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Colegiul Naţional „Carol I” 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului 

privat al municipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A. 
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 dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 

Craiova, situat în str. Împăratul Traian, nr.14-14A (fost str.Silozului, nr.36),  în 
suprafaţă de 540 mp.,  înscris în Cartea Funciară  nr.209413, cu număr cadastral 
209413/UAT,  identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în doua loturi, după cum urmează: 
a) lotul nr.1 în suprafaţă de 252 mp., nr.cadastral 224385- judeţul Dolj, UAT 

Craiova, valoare de 537206,29 lei, identificat în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre;  

b) lotul nr.2 în suprafaţă de 288 mp., nr.cadastral 224386- judeţul Dolj, UAT 
Craiova, valoare de 613950,05 lei, identificat în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către Voinea Bogdan. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Voinea Bogdan 
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 transmiterea către S.C. GDF SUEZ Energy 

România S.A. a bunului „Tronson reţea utilitară gaze naturale deviată str. 
Alunului”. 
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 predarea către S.C. GDF SUEZ Energy România S.A.,  a bunului 

„tronson reţea utilitară gaze naturale deviată, str.Alunului”, cu valoarea de 
100.585,58 lei, cu TVA. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-preluare a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. GDV SUEZ Energy 
România S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 

publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2016. 
Dl. secretar Mischianu: 

     S-a modificat anexa 2 aici şi s-au diminuat tarifele la pieţe. Cu această modificare vă 
rog să supuneţi la vot. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificarea propusă. Cine este 
pentru? 
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Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 1 ianuarie 2016. 

Art.2. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.642/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

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 şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.381/2015. 

               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.  
 
 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, prin completare cu bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 
nr.2 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.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 unanimitate de 
voturi.  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.390/2015 referitoare la aprobarea Programului comun 
de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul 
Craiova, pentru iarna 2015-2016. 
Dl. secretar Mischianu: 

     Şi aici a fost modificată anexa şi înlocuiţi funcţionarii publici. Supuneţi la vot cu 
această modificare.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificarea propusă. Cine este 
pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.390/2015 cu privire la componenţa colectivului cu atribuţii în 
verificarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pentru iarna 
2015-2016, după cum urmează: 
a) dna. Deică Andreea se înlocuieşte cu dl. Vladu Dorel; 
b) dl. Vladu Dorel se înlocuieşte cu dl.Alin Glăvan. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Gheorghiţă).  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 

Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.l.  Se aprobă planul de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. aferent 

activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al Municipiului Craiova. 
Dl. Pană: 

     Vreau să vă spun de la început că, din punctul meu de vedere, faptul că nu am reuşit 
în trei ani şi jumătate să facem PUG-ul, pentru mine personal, în calitate de consilier, 
este o mare mare dezamăgire. N-ar fi nicio problemă. O să spună unii că dl. Pană este 
dezamăgit. Problema este că în Craiova, dacă nu se respectă PUG-ul, ori după câte ştiu 
eu, PUG-ul acesta este aprobat încă din anul 2000, dar dacă ne uităm la ceea ce se 
întâmplă în continuare, observăm PUZ-urile, şi acum cred că toată lumea ştie ce este 
PUG-ul şi ce este PUZ-ul. Apar tot felul de PUZ-uri care sunt în contradicţie cu PUG-ul. 
Ce facem în continuare, pentru că noi propunem să se amâne încă trei ani de zile. Eu nu 
am nimic împotrivă să se facă un lucru corect, cinstit şi la obiect, dar ce facem în 
continuare cu PUZ-urile? Ele vor respecta PUG-ul care a fost aprobat în anul 2000? O să 
vă dau două exemple. Este vorba de PUZ-ul din zona unde s-au construit la Lacul 
Tanchiştilor peste 130 de ha erau în PUG prevăzute ca spaţiu verde şi unde noi am 
aprobat sau s-a aprobat un PUZ în care s-au construit locuinţe. Este încă un exemplu care 
aş putea să vi-l dau ca să fiu scurt, pentru că eu practic, de obicei în luna decembrie nu 
prea iau cuvântul să critic pentru că sunt sărbători, dar există totuşi şi momente în care nu 
poţi să treci cu vederea asemenea chestiuni. Un alt PUZ care este sub semnul întrebării şi 
nu este în concordanţă cu PUG-ul şi aş vrea să reţineţi că se pare că unii au transformat 
primăria Craiova într-un fel de ANRP. Atenţie foarte mare, şi nu sunt vorbe în vânt. Eu 
aş vrea în anumite perioade să se vrifice. Eu spun că nu este nicio acuzaţie gravă, sunt 
lucruri reale şi concrete. Nu este cazul să dau eu acum ce s-a întâmplat cu 
împroprietăririle unor prieteni de-ai unor „primari”. Dar nu este cazul să dau acum 
exemplu, pentru că, v-am spus suntem în prag de sărbători. 
     D-na Primar: 
     Dacă vă referiţi la mine, vă rog să daţi exemple. 
     Dl. Pană: 
     Eu mă refer la cei care ar trebui să facă asemenea verificări şi o să le facă, sunt 
convins de acest lucru. 
     D-na Primar: 
     Vă rog să daţi exemple dacă este vorba de mandatul meu, pentru că altfel vă dau în 
judecată, dl. Pană.   Dvs. faceţi o acuzaţie foarte gravă în consiliul local, sper că vă bazaţi 
pe ceva. Dacă vă bazaţi vă rog să aduceţi la cunoştinţă consiliului local. 
     Dl. Pană: 
     Nu mă daţi în judecată pentru că eu vă dau relatări din presă. Ştiţi câţi „oameni de 
bine” din Craiova au fost împroprietăriţi? Eu nu v-am acuzat pe dvs. De ce vă repeziţi?  



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 17.12.2015                                                         30                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

     D-na Primar: 
     Pe mandatul meu sau nu? Că pe mandatul meu n-au fost îmroprietăriţi decât cu 
hotărâre definitivă şi irevocabilă de instanţă. 
     Dl. Pană: 
     V-am spus eu că pe mandatul dvs.? De ce vă repeziţi? 
     D-na Primar: 
     Asta vă rog, să faceţi precizarea că nu este pe mandatul meu. 
     Dl. Pană: 
     Am văzut că a scris şi în presă să se ocupe Parchetul, nu DNA-ul. Eu n-am făcut 
acuzaţii. În ultimii 26 de ani şi nu este o acuzaţie gravă, Primăria a fost un fel de ANRP. 
Ce vreţi, să vedem peste tot parcuri distruse? Vreţi să vedem zona Corniţoiu cum este 
acum şi cum trebuia să fie? Am pornit de la PUG. Era un spaţiu verde în zona Corniţoiu. 
Ce este acum în zona Corniţoiu? 
     D-na Primar: 
     Ce este în zona Corniţoiu?  Sunt hotărâri definitive şi irevocabile de instanţă ca să le 
dăm autorizaţie de construcţie.  
     Dl. Pană: 
     Revin la problema de bază: se respectă PUG-ul sau nu? Pentru că PUG-ul este planul 
urbanistic general. PUZ-urile sunt derivate din el. Cineva făcea o comparaţie PUG-ul 
este mama şi PUZ-ul este copilul.  
     D-na Primar: 
     Dvs. îmi spuneţi mie să nu aplic o hotărâre de instanţă, ca să înţeleg foarte bine.  
     Dl. Pană: 
     Nu vă spun, ştiţi foarte bine ce să faceţi. Să nu facem noi. 
     D-na Primar: 
     Eu vă spun că aceste autorizaţii s-au eliberat în baza unor acte de la instanţă. Dacă eu 
nu pun în practică ceea ce cere o instanţă, devine penal pentru mine.  
     Dl. Pană: 
     Vreau să vă săun că ştiu această chestiune, chiar personal am o problemă pe această 
treabă, dar încă o dată, reţineţi, este vorba de PUG. Ce aprobăm noi acum, d-na primar? 
Aprobăm prelungirea PUG-ului? Care PUG? 
     Dl. Badea: 
     Este un act administrativ extrem de important pentru dezvoltarea Craiovei acest PUG. 
Problema care se pune este că PUG-ul din 2000 a fost contestat în instanţă şi există o 
decizie de instanţă definitivă şi irevocabilă. Dl. secretar, ne puteţi explica problema, ca să 
nu fim în eroare. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Vă pot da explicaţii, a fost un litigiu între autoritatea locală şi Arhi Design provenit 
din impozite şi taxe locale. În cazul acestui proces a fost ridicată excepţie de nelegalitate 
reglementată de Legea contenciosului administrativ, respectiv art. 4. Această excepţie de 
nelegalitate a fost admisă şi produce efecte juridice numai între părţile litigante şi numai 
cu privire la obiectul judecăţii. Cu alte cuvinte, operează între Arhi  Design şi autoritate 
şi nu afectează hotărârea de consiliu nr. 23/2000 în ansamblul său. Deci PUG-ul Craiovei 
este în vigoare. 
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     Dl. Nicoli: 
     Dl.Pană, trebuie să ştiţi ca şi mine, că eraţi consilier judeţean când Craiova s-a deschis 
sub asaltul comunităţilor învecinate care au încercat să strângă la visterie bani din 
teritorii şi au redescoperit faptul că teritoriile care sunt ale Craiovei, istoric dar şi juridic, 
sunt ale lor. De aceea PUG-ul din 2000 votat la vremea respectivă cred cu majoritate, nu 
a putut să fie refăcut. De-a lungul timpului absolut toate încercările municipiului de a 
încheia protocoale de bună vecinătate cu teritoriul administrativ al oraşului s-au soldat de 
cele mai multe ori cu neîmpliniri foarte bune. Dar avem la OCPI în acest moment datat 
2007 – 2009, protocoale de bună vecinătate. Astăzi suntem chemaţi să dăm un instrument 
aparatului tehnic al oraşului ca locuitorii care ne-au trimis în consiliul local să poată să 
beneficieze de autorizaţii de construcţii. De aceea prelungitm fiindcă avem un act 
normativ care ne permite. El este substanţa acestui vot. Nu facem altceva decât îl 
prelungim. Şi lucrul acesta până când se finalizează noul PUG. Ştiu că este în derulare 
procedura de achiziţie a temei pentru noul PUG, va fi un efort şi bineînţeles, orice se 
poate face atunci când există armonie, cel puţin politică.  
     Dl. Pană: 
     Eu ştiu foarte bine când eram consilier judeţean ce se întâmpla cu vecinătăţile. Este un 
lucru iarăşi regretabil că în trei ani şi jumătate nu am fost în stare să ne renegociem şi să 
punem stavilă şi să punem, dacă vreţi, aşa cum este corect istoric,  adevărul istoric să fie 
pe vatra vechii Pelendava. Dar asta este cu totul altă chestiune. Dar încă o dată reţineţi, 
trebuie să respectăm PUG-ul. Eu asta am cerut. PUG-ul să fie respectat.  
     Dl. Preşedinte: 
     Înainte de a-i da cuvântul d-nei primar, vreau să-mi exprim şi eu regretul că va trebui 
să votăm astăzi prelungirea   acestui PUG, datorită faptului că acest PUZ stă la baza 
dezvoltării economice a oraşului nostru. Vorbim de dezvoltare durabilă, vorbim de 
strategii de dezvoltare, însă în trei ani şi jumătate, repet, nu contest sau nu mă leg de 
faptul că trebuie să votăm prelungirea, dar am un mare regret că în trei ani şi jumătate nu 
s-a făcut. Nu s-au rezolvat problemele cu graniţele, puteam să dăm în judecată, puteam să 
ne mişcăm. Aşa că o rog frumos pe d-na primar, ştiu că are energie multă, şi acum, din 
păcate picând şi proiectul „Craiova, capitală culturală europeană” să-şi canalizeze 
energia pe realizarea acestui PUG.  
     D-na Primar: 
     Să ştiţi că îmi canalizez energia către toate problemele municipiului Craiova, nu doar 
către unele. În ceea ce priveşte PUG-ul, încep prin a-i da dreptate d-lui Ştefârţă, care 
acum doi ani ne-a spus că ar trebui făcută o prelungire de trei ani pentru că n-o să avem 
timp să ducem la împlinire toate procedurile şi aşa a fost. Se dovedeşte experienţa 
dumnealui. Ba, mai mult, vreau să vă dau exemplul municipiului Bucureşti sau al 
municipiului Iaşi unde astfel de proceduri au durat şi între 4 şi 7 ani. Nu este o chestiune 
foarte uşoară. În ceea ce priveşte graniţele Craiovei, este o problemă foarte complicată, 
pentru că fiecare primar ţine la teritoriul pe care îl are în acte. Am făcut n întâlniri cu 
primarii, cu secretarii primăriilor din comunele limitrofe, nimeni nu vrea să cedeze. Până 
la urmă probabil că varianta va fi referendum ceea ce din punctul meu de vedere este 
nefezabil pentru că asta a mai încercat-o şi Oradea când a vrut să înglobeze o parte din 
Băile Felix şi nu s-a prezentat suficientă populaţie la referendum, fie prin proiect de lege 
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că în instanţe am văzut. Ne batem pe bucăţele mici, uneori câştigăm noi, alteori câştigă 
ei, cert este că nu putem să facem o linie de demarcaţie foarte clară. Cam asta este 
situaţia cu graniţele.  
     În ce stadiu suntem noi acum? Suntem în procedură de ridicare pe SEAP a 
contractului de execuţie a acestui caiet de sarcini. Sincer, sper din toată inima să existe o 
firmă în România capabilă să facă acest PUG pentru că experienţa altor oraşe mari ne 
dovedeşte că a fost un fiasco. Din cauza asta există şi posibilitatea dată acum 
municipalităţilor să mai prelungească încă o dată PUG-urile. Pentru că toate sunt blocate. 
Noi am ţinut o procedură de licitaţie pentru caietul de sarcini, specialiştii noştri din 
primărie ne-au spus că sunt depăşiţi de astfel de proceduri, motiv pentru care am ţinut o 
procedură de licitaţie, urmează să sperăm că avem noroc să vină o firmă capabilă să facă 
PUG-ul acestui oraş. În ceea ce priveşte PUZ-urile, păi dacă PUG-ul este foarte vechi şi 
nu reglementăm prin PUZ-uri, va fi şi mai greu să ne descurcăm în acest oraş. Ştiţi foarte 
bine că nu sunt adepta PUZ-urilor. Dl. consilier Badea acum câteva luni mă şi acuza că 
nu dau drumul la PUZ-uri. Nu prea dau drumul la PUZ-uri, ăsta este adevărul pentru că 
le luăm şi le căutăm şi le puricăm de ani de zile pe toate tocmai ca să nu facem niciun fel 
de greşeli.  
     În ceea ce priveşte PUZ-ul de la Lacul Tanchiştilor unde dvs. spuneţi că a fost spaţiu 
verde şi că noi l-am transformat în case, dl. Pană, cred că locuiţi în Craiova cel puţin de 
acelaşi număr de ani de care locuiesc şi eu, că nu-mi permit să spun că sunteţi mai în 
vârstă decât mine. Poate aţi venit mai târziu, nu ştiu. Dacă locuiţi de acelaşi număr de 
ani, atunci ştiţi că acolo nu a fost niciodată spaţiu verde, mai puţin o lizieră, o pădurice, 
care este în continuare prinsă în PUZ-ul pe care l-a aprobat până la urmă consiliul local. 
Ba este chiar prin aprobarea PUZ-ului, o suprafaţă mai mare decât exista şi avem aviz de 
la mediu care ne-au spus că sunt 29 ha, atât are acea pădurice şi noi am transformat în 
30,5 ha, deci am mărit suprafaţa de spaţiu verde. În rest acolo sunt case de 25 de ani 
construite. Despre ce vorbim? De ce ne minţim? Că pe o hârtie scrie spaţiu verde, de 
acum nu ştiu câţi ani de când s-a făcut PUG-ul? O scrie, dar ne uităm şi noi să vedem 
dacă bate cu realitatea din teren sau nu.  
     În ceea ce priveşte Corniţoiu, vreau să vă spun că în primii ani nu am dat niciun fel de 
autorizaţie pe spaţiu verde. Am spus, mai bine îmi tai o mână decât să autorizez o 
construcţie pe spaţiu verde. Au venit hotărâri definitive şi irevocabile de instanţă. Dacă 
instanţa a decis aşa, aşa înseamnă că trebuie să facem pentru că nu avem cum să nu 
punem în aplicare hotărâri de instanţă. Mai mult decât atât, anul trecut s-a modificat şi 
legislaţia în ceea ce priveşte spaţiile verzi şi ne obligă ca să dăm autorizaţie pe spaţiile 
verzi, dacă nu cumva vrem noi să expropriem ca să rămână tot cu destinaţia de spaţii 
verzi. Ori în condiţiile în care s-au retrocedat de-a valma peste tot, în toate cvartalele de 
blocuri, toate spaţiile verzi sunt retrocedate, vă daţi seama ce ar însemna asta pentru 
bugetul municipalităţii să ne apucăm acum să cumpărăm toate acele terenuri. Efectiv este 
o situaţie foarte gravă care se întâmplă. Le-am cerut colegilor parlamentari de Dolj să 
remodifice această lege pentru că ne pune în situaţia de a nu mai ajunge să avem un 
peticel de iarbă verde pe nicăieri prin cartiere.  
     Dl. Preşedinte: 
    O să supun la vot acest punct cu tristeţe şi cu speranţa că în mandatul 2016-2020 noul 
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consiliu local şi noul primar vor reuşi în sfârşit după 20 de ani să realizeze un PUG. Cine 
este pentru? 

         Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 
Municipiului Craiova, cu maxim 3 ani, până la data de 30.12.2018. 

         Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.23/2000. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Pană).  
 
 
36. 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 28.12.2015. 
Dl. Badea: 
În primul rând mi se părea normal să ne puneţi şi nouă la dispoziţie ordinea de zi a 

Adunării Generale a Acţionarilor. Chiar dacă dl. Pîrvulescu o votează în numele nostru, 
trebuie s-o ştim şi noi, aşa cum s-a întâmplat la punctul 16 pentru că avem informații că 
în ordinea de zi pe care dl. Ionuţ Pîrvulescu o va vota, sunt două puncte care vizează 
creşterea salariului directorului de la 9.500 la  14.500 de lei aproximativ şi totodată un alt 
punct care vizează creşterea indemnizaţiei membrilor consiliului de administraţie 
corespunzător legii în vigoare la 10% din salariul directorului. Asta înseamnă 
aproximativ 1400 lei pe lună. Mi se par sume destul de mari şi pentru membrii 
consiliului de administraţie şi pentru director, în condițiile în care directorul, ştim foarte 
bine, mai are în contractul de muncă un contract de mandat că dacă îşi reuşeşte 
priorităţile pe care şi le-a propus,  are în plus șase salarii pe an. Rugămintea mea este să 
ne daţi această ordine de zi pe care reprezentantul nostru o votează pentru ca noi, 
consilierii, să ştim acest lucru. Este foarte importantă pentru că altfel intrăm într-o 
neseriozitate şi mi se pare foarte mult să plăteşti un membru al consiliului de 
administraţie cu 1400 lei în condițiile în care avem 70% din angajații primăriei  sub 
această sumă,  iar respectivii membri ai consiliului de administraţie au o oră pe lună 
ședință. Aşa mi se pare normal. Vă mulţumesc.  

Dl. Preşedinte: 
Într-adevăr sunt nişte sume fabuloase. Îl rog pe dl. secretar să ne lămurească. 
Dl. secretar Mischianu: 
Există fundamentarea. Aceste două propuneri, respectiv rectificarea bugetară şi 

suplinirea indemnizaţiei, sunt inserate şi în proiectul de hotărâre şi este asigurată această 
cerinţă. Conţin propunerea de rectificare bugetară şi majorarea indemnizaţiei.  
     Dl. Badea: 
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     Eu nu am văzut ordinea de zi. De aceea am ridicat atenţiei dvs. această situaţie. Mi se 
pare o sumă extrem de mare pe care o doresc şi membrii consiliului de administraţie care 
au o oră pe lună, 14 milioane şi directorul care are deja un contract de mandat cu şase 
salarii ca bonus, dacă îşi rezolvă ceea ce are ca obiectiv.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Există fundamentări pentru fiecare punct, atât pentru rectificarea bugetară cât şi 
pentru indemnizaţii.  
     Dl. Marinescu: 
     În comisia juridică eu am făcut un amendament, am propus menţinerea 
indemnizaţiilor la valoarea actuală. Le consider destul de mari, în condiţiile în care se 
întrunesc o dată sau de două ori maxim pe lună. Este îndestulător. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Aşa este, s-a făcut un amendament de către dl. consilier Marinescu în comisia 
juridică, are dreptul să-l reitereze în plenul consiliului, se supune la vot şi cu aprobarea 
dvs. trece sau nu.  
     Dl. Nicoli: 
     Ajungem mereu la aceeaşi discuţie de ce unii mai mult şi unii mai puţin. Credeam că 
se ştie că membrii consiliului de administraţie de la această companie SA au contract de 
mandat pe 109, că  sunt responsabili de cel mai mare proiect de după Revoluție al 
orașului cu aducerea apei de la Izvarna până aici, că semnează alături de manager tot, şi 
că ședințele sunt aproape de două ori pe săptămână, că sunt într-o competiţie de control 
ca administrator cu auditul intern şi cu ceilalţi pe activitatea managerului pentru că atunci 
când semnezi alături de manager şi este singura companie din Craiova la care consiliul 
de administraţie semnează alături de manager pentru derularea unor fonduri europene, 
fiindcă aşa a cerut procedura europeană pe aceşti bani. Acest consiliu diferă net de 
celelalte prin implicarea personală, chiar şi patrimonială. Aceşti oameni nu au fişe de 
post, nu sunt salariaţi conform Codului Muncii ci sunt pe contract de mandat. Au fost 
selectaţi, şi-au asumat şi sunt, dacă vreţi, cei care ne reprezintă continuu în raportul cu 
directorul general, care şi el are contract de mandat. Se vorbeşte despre rectificare 
bugetară în această adunare generală şi despre această creştere a indemnizaţiilor şi ca 
urmare a creşterii cuantumului asigurării de malpraxis. Deci trebuie să ştiţi că aceşti 
oameni plătesc şi această asigurare. Deci nu au carte de muncă, nu lucrează doar o oră, 
sunt responsabili 24 de ore din 24 şi ne reprezintă pe noi în raport cu societatea şi cu 
directorul. Eu vă spun că nu este o sumă mare pentru efortul enorm pe care îl fac aceşti 
oameni personal. Este vorba de efoturl lor de a citi, de a-şi asuma alături de cenzori 
responsabilitatea cheltuirii banului de către societate. Vă mulţumesc.  
     Dl. Marinescu: 
     Vorbim despre o asigurare de malpraxis. Nu cred că este atât de mare cuantumul 
asigurării, valoarea pe care o achită aceşti membri ai consiliului. Pe deasupra au dreptul 
să aibă un alt loc de muncă fără nicio problemă. Acest consiliu de administraţie îl au 
suplimentar faţă de locul de muncă la care se prezintă, cred, zilnic. Este mult mai mare 
valoarea indemnizaţiei actuale decât cea a unui membru al consiliului local . Cred că 
avem mult mai multe puncte pe ordinea de zi decât au ei la Compania de apă şi multe 
altele pe care nu vreau să le reiterez. Părerea mea personală este că valoarea actuală este 
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îndestulătoare pentru un membru al unui consiliu de administraţie, fie el şi al Companiei 
de apă sau al oricărei alte companii. Ne raportăm aici şi la valoarea indemnizaţiei pe care 
o primeşte un primar, un viceprimar, şi cred că oricum, toţi conducătorii de instituţii din 
subordinea primăriei au destul de mari salarii la care nu vreau să mai fac referire.  
     Dl. Nicoli: 
     În primul rând ei nu au loc de muncă, sunt administratori, care este profesie liberală. 
Al doilea lucru pe care trebuie să-l ştim cu toţii este că administratorul are semnătură în 
Oficiul Registrului Comerţului şi că noi, consilierii, votăm pentru oportunitate şi 
necesitate după ce executivul şi-a asumat legalitatea oricărui proiect care intră la noi. 
Este diferenţă între a reprezenta pe un control de legalitate făcut de un secretar de unitate 
administrativ teritorială şi a avea răspundere pentru legalitate cu patrimoniul familiei. 
     Dl. Marinescu: 
     Dacă doriţi, îi luăm personal pe fiecare. Îi văd aici pe listă şi ne gândim fiecare unde 
lucrează şi dacă mai au un alt salariu. Dacă doriţi. Dacă nu... 
     Dl. Pană: 
     Mie mi se pare o discrepanţă. Bineînţeles că aş fi de acord cu asemenea rectificări 
bugetare şi mai ales cu asemenea salarii şi indemnizaţii dacă n-am face şi spun, 
discriminări între unităţile care fac parte din consiliul local al primăriei Craiova. De 
aceea, zic eu, trebuie să fim foarte atenţi. Niciodată nu am fost împotriva celor care 
muncesc să-şi ia mai mult, dar atâta timp cât ai un contract de mandat, atâta timp cât ai 
şapte salarii în plus, atâta timp cât cei din consiliul de administraţie au aceleaşi 
responsabilităţi ca şi cei de la termo, ca şi cei de la RAT, ca şi cei din alte părţi, dar nu 
cred că trebuie să facem asemenea discrepanţe. Cum privesc oamenii care lucrează în 
primărie, care lucrează şi la fonduri europene când văd asemenea inechităţi care se 
produc? Aceasta este punctul de vedere. Deci, încă o dată. Ori dăm la toţi, ori facem de 
aşa natură încât salariile să fie corespunzătoare, nu spun nu, responsabilităţii care o au, 
dar, atenţie foarte mare. 
     Dl. Marinescu: 
     Eu îmi menţin amendamentul şi, plus de asta consider că ar fi normală stabilirea unei 
grile de salarizări la nivel local, dacă la nivel naţional nu avem, în care să avem şi noi 
nişte standarde în stabilirea valorii salariale la nivelul instituţiei locale. Amendamentul 
meu rămâne ca propunere şi îl susţin şi vă rog să-l supuneţi la vot.  
     Dl. Preşedinte: 
     Înainte de a-i da cuvântul d-nei primar, îmi cer scuze, nu am înţeles, aţi vrut să citiţi 
numele persoanelor cărora le mărim salariul.  
     Dl. Marinescu: 
     Am spus că le aveţi fiecare în ordinea de zi şi le puteţi citi pe internet, dacă doriţi. 
Puteţi afla fiecare dacă mai au un alt loc de muncă sau nu, asta fiecare dacă este interesat, 
poate afla.  
     Dl. Preşedinte: 
     D-na primar, înainte de a vă da cuvântul, vreau să-mi exprim şi eu două cuvinte. Să 
ştiţi că eu înţeleg foarte foarte bine responsabilitatea acestui consiliu de administraţie şi 
povara pe care o duce pe umeri pentru că acest consiliu de administraţie nu face decât să 
continue proiectele fostului consiliu de  administrație care le-a inițiat și care avea 
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remunerație de zece euro pe lună. Deci mandatul trecut cei care erau în consiliul de 
administraţie la Compania de apă, aveau 1% din salariul directorului, de ordinul zecilor 
de lei, aveau aceleași probleme, aveau aceeaşi asigurare malpraxis, deci se poate. Dacă 
cineva vrea să spună că nu se poate să lăsăm oamenii ăia în consiliul de administraţie şi 
pe dl. director cu salarii mici, se poate, s-a dovedit că se poate. În al doilea rând, eu nici 
nu cred că există director la Compania de Apă, pentru că nu l-am văzut niciodată la 
ședințele de consiliu. În momentul în care doreşte să-i ridicăm salariul, cred că este de 
bun simţ să vină şi să se prezinte în faţa noastră. Este cumva în sală? Îmi cer scuze, poate 
greşesc. Se pare că nu am înțeles absolut nimic din ce cere strada. 
     D-na Primar: 
     Cred că am înțeles cu toţii că de aceea avem guvern tehnocrat și de aceea avem  
legislație diferită pentru tehnocrați, cum sunt cei de la Compania de Apă, și pentru noi 
ăștia, fraierii care lucrăm cu fonduri europene și care semnăm pe milioane de euro și 
care avem salariile atât. Vroiam să vă spun că este fix decizia dumneavoastră. Eu nu intru 
într-o discuţie despre salarii, pentru că jumătate din primărie are salariul mai mare decât 
al meu şi responsabilitatea în proporţie de 99% este la mine. Este fix decizia dvs. dacă 
veţi mări sau nu, dar vreau să vă atrag atenţia că funcţionăm după legi diferite: pentru 
bugetarii sunt fraierii sistemului şi nu mă feresc de acest cuvânt să-l spun pentru că aşa 
suntem, având în vedere pe ce semnăm şi ce responsabilităţi avem şi salariile, şi în partea 
cealaltă sunt tehnocraţii pe care i-a vrut strada, care funcţionează după o lege diferită şi 
care, într-adevăr, vreau să vă spun că acolo unde sunt, îşi fac treaba. Pentru că la 
Compania de apă, stimate coleg, proiectele sunt noi: masterplanul 2, apă potabilă în tot 
oraşul, este contract obţinut anul trecut şi tot anul trecut este obţinută aducţiunea firul 2 
Izvarna care este în valoare de 123 milioane de euro şi este cel mai mare contract din 
Europa de Est. Degeaba nu stau acolo, responsabilităţi au. Este strict decizia dvs. ce vreţi 
să votaţi. 
     Dl. Badea: 
     Pentru noi era extrem de important să ştim care este punctul de vedere al d-nei primar 
vis a vis de această creştere propusă şi pentru director şi pentru consiliul de administraţie. 
Dacă dânsa nu vrea să-l dea, nu este niciun fel de problemă, noi o să luăm decizia. 
Totodată, dânsa spune că sunt tehnocraţi în consiliul de administraţie. Hai să fim corecţi. 
Nici unul dintre ei nu este tehnocrat. Sunt membri de partid şi de la PNL şi de la PSD 
când eram în USL. Uitaţi-vă că îi ştim pe nume, vreţi să vii citesc. Au trecut pe 
Ordonanţa 55 dintr-o parte în alta. Să fim corecţi, se poate foarte uşor controla acest 
lucru. Se ştiu cine sunt, vreţi să vi-i citesc, că îi avem aici. De asta vă spun că este extrem 
de important să fim corecţi şi să nu ne ascundem după tehnocraţi sau după alte motive 
puerile. Consider că este o sumă mare pe care o cer în cadrul acestei şedinţe şi nu voi 
vota pentru ea. 
     D-ra Predescu: 
     Din punct de vedere tehnic, eu vroiam să ne lămurim asupra următoarei chestiuni. În 
data de 28 decembrie, sunt două adunări: o adunare extraordinară care are un singur 
punct şi anume închiderea punctului de lucru staţie de captare, tratare şi pompare ape 
Filiaşi cu privire la care nu s-au formulat obiecţii şi adunarea ordinară care are două 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 17.12.2015                                                         37                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

puncte cu fundamentări diferite: primul punct aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli, nu s-au formulat obiecţii şi punctul doi, stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a 
administratorilor neexecutivi cu privire la care există fundamentare, fundamentarea se 
întemeiază pe complexitatea activităţii acestora, astfel cum este arătată. Sub trei aspecte, 
ţine numai de complexitate. Vă mulţumesc. 
     Dl. Nicoli: 
     Sunt destul de contrariat că la atâţia ani de la Revoluţia română, pare în accepţiunea d-
lui consilier Badea că este o ruşine să fii om politic. Nu, dl. Badea, ne-am bătut să luăm 
specialişti în partide. Cu cât avem mai mulţi tehnocraţi în partidele noastre, într-o tară 
democratică care este guvernată şi de acest consiliu ca un dezmembrământ al 
democraţiei, cu atât toţi oamenii o duc mai bine. La Compania de apă din ce ştiu eu, a 
fost Ordonanţa 109, o ordonanţă votată de guvernul Boc care a înţeles că cu 1%, adică cu 
50 de lei, implicarea personală a administratorilor a fost formală. De aceea s-a plecat ca 
să se dea această ordonanţă care a reglementat şi există acordul de voinţă între cele două 
părţi. Persoana juridică, societate, la care ne ducem şi votăm şi noi, pe bază de mandat, şi 
persoana care acceptă. Astăzi, noi putem să fim normali, cu tehnocraţii pe care i-am dus 
acolo şi să votăm, sigur, pe opinia fiecăruia pentru că închei spunând că cel mai mare 
beneficiu al democraţiei este respectul opiniei şi vă respect opinia dl.consilieri, dar 
trebuie să acceptaţi şi un alt punct de vedere că a venit vremea să dăm celor pe care îi 
considerăm buni, ceea ce merită şi avem o propunere atât a societăţii cât şi o susţinere 
din partea executivului care ne-a introdus materialul. Pe această logică eu votez pentru. 
     Dl. Preşedinte: 
     V-am lăsat să vorbiţi, dar să ştiţi că dl. Badea nu a spus că este o ruşine să fii om 
politic, sau cel puţin, eu nu am auzit. 
     Dl. Nicoli: 
     Era vorba de faptul că membrii consiliului de administraţie sunt şi oameni politici. 
Da, oamenii politici au dreptul să fie tehnocraţi şi pot merge pe 109 oriunde, din acest 
punct de vedere. Se referea la membrii de partid.  
     D-ra Predescu: 
     Dl Nicoli, mă scuzaţi, nu se poate spune că oamenii politici au dreptul să fie şi 
tehnocraţi, că ne jigniţi. Oamenii politici nu sunt tehnocraţi, oamenii politici nu au 
dreptul să aibă pregătire? Oamenii politici au dreptul să aibă pregătire, ca atare, afirmaţia 
este în plus. 
     Dl. Preşedinte: 
     Se pare că mesajul străzii nu l-am perceput toţi la fel.  
     D-na Primar: 
     În mod sigur, pe Boc nu l-am iubit toţi la fel cum îl iubiţi voi. 
     Dl. Badea: 
     Îmi cer scuze că l-am deranjat pe dl. Nicoli cu punctul meu de vedere, nu avem 
aceeaşi viziune  pe acest subiect. 
     D-na Primar: 
     Am o rugăminte la dvs. La ora 12 am o întâlnire foarte importantă pentru 
municipalitate. Chiar nu mi-am închipuit că vom ajunge până la ora 12. Dacă nu reuşim 
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să finalizăm lista, vă spun că la ora 12 mă retrag şi o să vă las viceprimarii sau pe 
altcineva să vă răspundă la interpelări. 
     Dl. Preşedinte: 
     Nu este nicio problemă, d-na primar, şedinţa consiliului local se poate desfăşura şi 
fără dvs. O să vă transmitem deciziile pe care le-am luat. 
     Dl. administrator Preda: 
     Două chestiuni tehnice legate de Compania de Apă cum este şi cum era. Într-adevăr, 
până în anul 2012 un membru al consiliului de administraţie de la Compania de apă 
primea 10 euro pe lună, lucru foarte real. Acel consiliu de administraţie şi acel 
management a generat la nivelul anului 2012, o datorie la nivelul Companiei de Apă de 
10 milioane de euro. Trei ani mai târziu, având redevenţe plătite anual către primăria 
Craiova de două milioane de euro de către Compania de apă, redevenţe pe care nu le-am 
avut plătite înainte, avem aceşti oameni care dacă sunt bine retribuiţi sau mai puţin bine 
retribuiţi, este stabilit până la urmă de lege cât de bine retribuiţi sunt, au şi 
responsabilităţi, nu am auzit pe aici care sunt, ideea este că până la urmă oamenii care 
muncesc trebuie plătiţi. Implementează proiecte europene cu valori colosale pentru 
municipiul Craiova, vă spun că suntem implicaţi în fiecare zi şi vorbesc în calitatea mea 
de administrator public. Sunt proiecte care generează  bunăstare pentru toţi craiovenii. 
Aşa cum zicea şi d-na primar, dacă este vorba de 1000 lei sau 1500 lei sau 2000 lei, că 
este vorba de o oră sau de zece ore pe lună, într-adevăr, poate au fost luni în care 
consiliul de administraţie s-a întâlnit într-o şedinţă ordinară sau poate că au fost luni şi 
chiar dvs. aţi votat astăzi două hotărâri care privesc AGA de la Compania de apă care pe 
28 decembrie când lumea, poate în multe cazuri este plecată în vacanţă, sau este plecată 
la ski sau în altă parte, oamenii se duc acolo şi lucrează. Din punctul ăsta de vedere vă 
spun că eu împărtăşesc o chestiune care are legătură şi cu strada şi anume că trebuie 
recompensaţi. Şi cred că, prin bilanţurile pe care le aprobaţi dvs., consilierii locali în 
fiecare an puteţi să evaluaţi dacă aceşti oameni au fost performanţi sau nu. Şi dacă în 
ultimii trei ani de zile au generat profit în fiecare an şi profituri substanţiale şi au reuşit să 
plătească datorii şi obligaţii pe care nu le mai plătise Compania de apă niciodată, cred că 
ar fi normal să fie recompensaţi şi remuneraţi, pentru că, pţnă la urmă, recompensa trece 
dincolo de diploma pe care am putea să le-o dăm că au atras fonduri europene, că şi-au 
făcut treaba bine sau rău, rămâne la latitudinea dvs. 
     Dl. Preşedinte: 
     Înţeleg că dvs. insistaţi să fie performanţa plătită, dar nu putem să fim cu unii mumă şi 
cu unii ciumă. Că pe 28 decembrie, cineva ne mătură strada, altcineva ne apără în stradă, 
şi în primărie se munceşte pe salarii foarte mici, poate că din păcate nu sunt membri de 
partid şi nu li se măreşte salariul. Supunem la vot amendamentul d-lui Marinescu. 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Dl. Marinescu a intervenit în comisia juridică precum şi în plenul consiliului local 
solicitând ca nivelul indemnizaţiei să rămână la acelaşi cuantum. Acum tehnic vorbind 
nu ştiu cum afectează pentru că aici avem de-a face cu o ordine de zi în care dvs. îl 
mandataţi pe reprezentantul legal şi statutar în adunarea generală să voteze. Deci votul 
este pozitiv sau negativ. Amendamentul la cuantum nu poate fi tehnic.  
      Dl. Marinescu: 
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     Până la urmă şi în comisia juridică s-a dat un aviz tot separat, dacă nu mă înşel.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     În comisia juridică am avut patru reprezentanţi, 2 au votat împotrivă şi 2, inclusiv 
dvs.aţi votat cu amendamentul respectiv. Deci am avut aviz negativ.  
     D-ra Predescu: 
     De aceea am şi luat cuvântul. Am arătat că pentru şedinţa ordinară sunt două puncte 
pe ordinea de zi. Primul priveşte aprobarea rectificării bugetului, nu sunt discuţii şi al 
doilea priveşte stabilirea indemnizaţiei fixe, care, de fapt, înseamnă o majorare a acesteia 
de la 1800 la 2400 lei. Ca atare, amendamentul colegului poate să constea în votarea 
primului punct de pe ordinea de zi şi abţinerea, sau votarea contra, să-şi lămurească 
poziţia, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi.  
     Dl. secretar Mischianu: 
     Ăsta a fost, de fapt, rezultatul votului din comisia juridică. Comisia juridică a votat 
favorabil, şi-a exprimat un aviz favorabil pe punctul 1 constatând că sunt îndeplinite şi 
condiţiile de oportunitate şi cele de legalitate. Nimeni nu a făcut obiecţiuni mai ales că la 
primul punct, rectificarea bugetară, singura condiţie impusă de ordonanţa 26 este cea 
reglementată de art. 10 alin. 3. Avem fundamentare, este îndeplinit indicatorul pe primul 
semestru realizat. Pe cale de consecinţă, nu au fost discuţii. Amendamentul pe o ordine 
de zi nu poate fi primit.  
     Dl. Marinescu: 
     Amendamentul tehnic este dreptul pe care îl dăm noi membrului nostru în consiliul de 
administraţie. Îi dăm mandat să voteze asta, deci îi dăm mandat să voteze o indemnizaţie 
de cât este valoarea actuală. Asta propun eu. Noi propunem un mandat acordat unei 
persoane. Putem să îl mandatăm să voteze 5 lei sau 100 lei. Eu propun să-l mandatăm să 
voteze o indemnizaţie cu valoarea de, cât este valoarea actuală, să nu o creştem. 
     Dl. Preşedinte: 
     Dl. secretar, ajutaţi-ne tehnic. Supunem la vot amendamentul d-lui Marinescu? 
     Dl. Sas: 
     Eu mai am o întrebare cu privire la întocmirea ordinei de zi. Cum este posibil ca 
şedinţa ordinară să fie pe ordinea de zi şi şedinţa extraordinară care era în aceeaşi dată să 
fie peste ordinea de zi? 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Avem o comunicare diferită, a fost o eroare materială cu privire la oră şi dată şi aveţi 
în amterialul anexat rectificarea şi îndreptarea erorii materiale. 
     Dl. Pană: 
     Bineînţeles că noi mandatăm ce să voteze. Nu-l înţeleg pe dl. secretar de ce se 
cramponează. Noi, consiliul local, spunem că votează asta sau nu votează asta. Avem 
două puncte la ordinea de zi. Supuneţi amendamentul făcut, cine este pentru bine, cine 
nu, nu. Nu spuneţi că nu se poate vota. Noi îi dăm mandat pentru a merge cu acordul 
nostru în cadrul consiliului. Care este problema? 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Să înţelegem atunci că amendamentul constă în diminuarea făcută de executiv de la 
2402 lei la 1500 sau cât este acum.  
      D-ra Predescu: 
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     Atâta timp cât nu se majorează, deci în opinia colegului pentru amendament, atâta 
timp cât nu se majorează de la 1800 la 2402 lei mandatul este pentru votarea ordinei de zi 
cu punctul a. Şi fără votarea punctului b. Pentru că rămâne, nu i se diminuează, rămâne la 
cât este.  
     Dl. Marinescu: 
     La fel putem să-l mandatăm să propună o indemnizaţie a consiliului de administraţie 
cu valoarea de... 
     Dl. Preşedinte: 
     Acum înţeleg că se pune problema dacă îl mandatăm pe acest reprezentant să fie de 
acord sau nu cu ordinea de zi. 
     D-na Primar: 
     Ca să ne înţelegem, toată discuţia asta este pentru 600 de lei, da? De principiu, 
înseamnă că guvernul nu mai trebuie să mărească salariile la nimeni. Dacă lucrăm pe 
principii din astea! Eu înţeleg că noi suntem comunişti, dar dl. Badea văd că este mai 
comunist decât noi. Până la urmă am pierdut o jumătate de oră pentru 600 de lei, ca să 
înţeleagă oamenii. 
     Dl. Badea: 
     Cele mai importante dezbateri sunt pe principii, în primul rând. Dvs. aveţi o sumă pe 
care o luaţi de la primărie, iar ei ia jumătate din cât luaţi dvs. Vi se pare normal, munca 
pe care o depune un primar şi munca pe care o depune un membru al consiliului de 
administraţie?  
     D-na Primar: 
     Asta am zis şi eu, numai că vreau să-l contrazic pe dl. Marinescu care ne spunea aici 
că putem noi să facem prin bugetul primăriei, să stabilim noi o normă şi să ne stabilim 
alte salarii, noi în primărie. N-avem cum. Este clar, se ştie foarte bine cine măreşte 
salariile în administraţie. Parlamentul şi Guvernul. La revedere! Despre ce vorbim? 
     Dl. secretar Mischianu: 
     Dacă înţelegeţi să faceţi amendamentul în sensul disjungerii celor două puncte de pe 
ordinea de zi,  
     D-na Primar: 
     Eu am tras această concluzie ca să se vadă. PNL este reprezentat de dl. Badea. Pentru 
600 lei tot circul ăsta în condiţiile în care ei lucrează cu proiecte de 123 milioane de euro. 
Cel mai mare din Europa de est. Despre asta vorbim, asta este discuţia.  
     Dl. Badea: 
     Noi vorbim de altceva, d-na primar. Dvs. încercaţi să vă eschivaţi, cum faceţi de 
obicei. Eu vă spun doar atât. 
     D-na Primar: 
     Nu mă eschivez că pe mine nu mă interesează. Nu m-am implicat în chestiunea asta, 
nu ştiu despre ce este vorba, oamenii i-aţi selectat pe Ordonanţa 109, nu politic, nu altfel. 
Ca să înţeleagă toată lumea, pentru 600 lei este tot acest scandal. 
     Dl. Badea: 
     Ca să înţeleagă toată lumea. Consiliul de administraţie de la Compania de Apă are un 
cuantum de 1400 lei în momentul actual. Se cere trecerea la 2400.  Eu, Pavel Badea, şi 
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PNL spunem aşa: că este o sumă extrem de mare pe care dânşii o încasează şi nu se 
recomandă creşterea de la 1400 la 2400 în momentul acesta. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost redactată. Cine este pentru? 

  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 28.12.2015, 
următoarea ordine de zi: 
a) rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Compania de Apă 

„Oltenia” S.A.; 
b) modificarea indemnizaţiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi/membrii 

ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., la 
2402 lei brut/lună, începând cu 01.01.2016. 

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 12 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Pană, Florescu, Badea Ştefârţă, Vasile) şi 4 abţineri (Predescu, Sas, 
Marinescu, Albăstroiu).  
     D-na Primar: 
     În Parlament există varianta de explicare a votului. Eu n-am ce să explic că nu votez. 
Sincer nici nu m-a interesat acest punct de pe ordinea de zi pentru că legislaţia este foarte 
clară. Consiliul de administraţie este cel care decide, după, este un vot în consiliul local, 
deci nu are nicio treabă primarul în toată această chestiune. A propos de principii, 
înţeleg, dl. Badea, că vi se pare normal ca atunci când ai contracte în derulare de sute de 
milioane de euro să nu poată să-ţi crească salariul cu 600 lei. Ăsta este principiul. Nu mai 
am nevoie de răspuns. Aţi vorbit suficient, ne-aţi convins pe toţi.  
     Dl. Badea: 
     Nu dvs. îmi daţi cuvântul, d-na primar. Şedinţa o conduce un preşedinte dintre 
consilieri. Eu vă spun doar atât, că de aici a plecat discuţia. Mi se pare o creştere extrem 
de mare pentru un volum de muncă mic. Lăsaţi-mă să vorbesc că intraţi peste mine. Mă 
certaţi acum două zile că nu am respectul cuvenit, dar nici dvs. nu aveţi respectul cuvenit 
că intraţi peste mine. Nu mă lasaţi să-mi termin ideea. Tocmai dvs. care sunteţi o 
persoană educată, stilată, se poate? Lăsaţi-mă să-mi termin ideea şi veniţi şi-mi daţi 
contraargumente la argumentele pe care le dau eu.  
     Dl. Preşedinte: 
     Singura persoană care face circ în consiliul local, este o persoană din afara consiliului, 
d-na primar, care vorbeşte fără să-i dau cuvântul. 
     Dl. Badea: 
     Revin la ceea ce spuneam înainte. Mi se pare o creştere extrem de mare pentru un 
volum de muncă mic. Să iei jumătate din salariul primarului ca şi membru într-un 
consiliu de administraţie unde participi o oră pe lună este prea mult.  
     Dl. Preşedinte: 
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     Proiectul a trecut. 
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la 

data de 30 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 execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 noiembrie 2015, 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 30 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

noiembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului „“Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de 

arte şi meserii”, cod SMIS 53682. 
Dl. Pană: 

     Eu o să vorbesc pentru punctele 4 până la punctul 14 şi o să aduc argumente de ce voi 
vota împotrivă. Cenzuraţi acest dialog care a început din vară, dânşii sunt candidaţi 
potenţiali la Primăria Craiovas. Eu vorbesc, dacă vreţi, ca un tehnocrat, om politic 
tehnocrat. V-am şi spus că vorbesc pentru punctele 4 – 14. Nu sunt de acord pentru că la 
anul încărcăm bugetul primăriei cu foarte multe zeci de milioane de euro, lucru care 
pentru mine este de neconceput. Nu pot să pricep şi o să vă dau câteva exemple, cum s-
au tot putut amâna anumite chestiuni, o să spuneţi, licitaţii, greşeli de proiectare, le ştim 
pe toate. Eu, dacă aş fi fost să conduc această instituţie, aş fi împărţit la cei 4 câte 3-4 
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proiecte de care să răspundă şi cu capul, pentru că altfel, stimaţi colegi, ajungem ca la 
anul, pentru amenajarea parcului Romanescu să plătim 414.456 lei, pentru Water Park 
care vine din istorie - 24.675.000 lei, pentru reabilitare Teatrul de Vară din parcul 
Nicolae Romanescu, care vine iarăşi din istorie - 1.174.000 lei, pentru reabilitare 
infrastructură traficului zonal - 7.690.000 lei. Eu aş fi vrut să veniţi aici cu o situaţie 
foarte clară, foarte explicită, eu am văzut rapoartele, nu fac altceva decât să încurce, mie 
mi s-ar fi părut normal să avem o linie clară, şi să vedem ce am greşit până acum, de ce 
am greşit, cine e responsabil şi ce avem de făcut. Ce avem de făcut am văzut, să le 
prelungim până în 2016. Pe banii cui? Pe banii noştri ai tuturor.  Atât am avut şi voi vota 
împotrivă de la punctul 4 la punctul 14.  
     D-ra Predescu: 
     Eu vreau din punct de vedere al tehnoredactării. Art. 1 nu are sens scrierea. Se aprobă 
finalizării. Se aprobă finalizarea. Probabil că a fost  luat din raport şi a rămas finalizării 
în loc de finalizarea. Deci în toate proiectele, se aprobă finalizarea  până la data de 
30.06.2016. La noi scrie finalizării în loc de finalizarea. 
     Dl. Badea: 
    O să vorbesc şi eu la fel de la punctele de la 4 la 14 ca să nu pierdem timpul să le 
analizăm pe fiecare în parte.  Sunt de fapt  proiecte care sunt supuse aprobării care sunt 
asumate în momentula actual de actuala administraţie ca sume care vor fi suportate de 
craioveni pentru şantierele în care nu sunt finalizate lucrările şi este vorba de 
cofinanţările pe fonduri nerambursabile de la U.E. Din analiza pe care am făcut-o  pe 
aceste 10 proiecte ne-a reieştit o sumă de aproape 20 de milioane de euro pe care va 
trebui să o suportăm din fonduri proprii, ceea ce este extrem de mult din punctul meu de 
vedere. Totodată, făcând şi o analiză a procentului, pe fiecare proiect în parte pe care nu 
putem să-l acoperim ne iese o medie de peste 37%. O să-mi permit, că probabil cei care 
sunt pe lângă d-na primar nu i-au dat toate aceste informaţii, sau poate n-a avut timp să 
facă această analiză, o să-mi permit să i-o dau personal s-o analizeze dânsa împreună cu 
cei din administraţie.  
     Dl. Preşedinte: 
     Oricum este de apreicat că un consilier local în persoana d-lui Pavel Badea, munceşte 
şi face treaba executivului. Este de apreciat să ştiţi.  
     Dl. Nicoli: 
     Ştiu că în comisii s-au primit de la executiv explicaţiile că practic, ne ducem mai 
departe proiectele pe care le-am angajat după ce, cu stoicism s-a reuşit depunerea de 
decontare masivă pentru aceste proiecte de la Uniunea Europeană. Știu că este vorba de 
un act adiţionat care trebuie semnat şi depus la cel care trebuie să ne dea banii pe ce s-a 
făcut până acum, că ne obligăm să le terminăm. Astăzi  votăm practic 30.06 termenul de 
finalizare al acestor proiecte. Şi  este bine că putem să dăm aceşti bani pentru că-i avem. 
     Dl. Sas: 
     Eu aş avea o întrebare scurtă către Direcţia Economică. Considerați că pentru anul 
viitor este posibil să angajăm pe lista de investiții o valoare de 20 de milioane de euro 
pentru proiectele neterminate la timp anul acesta? 
     Dl. Preşedinte: 
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     Vreau să-mi exprim şi eu părerea pe punctele 4 până la 14. Noi votăm să prelungim 
un termen de execuţie al unor proiecte cu finanţare europeană. Reţineţi. Aceste proiecte 
aveau termen de finalizare şi au termen expirat. Continuarea lucrărilor pe anul 2016 
înseamnă să scoatem bani publici, care înseamnă banii craiovenilor. În consecinţă, 
proiectul pe care îl votăm avea la 24.10.2014 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, 
termen 10.12.2015 de finalizare. Nu am fost în stare. Pentru asta trebuie să scoatem peste 
785 mii lei din buzunar anul viitor. Deci practic, doamna primar lasă o bombă cu ceas  în 
bugetul pe 2016 pentru viitorul consiliu şi viitorul primar de peste 20 milioane de euro. 
De ce?  Am înţelege dacă s-ar întârzia un proiect, două, trei, dar peste 10 proiecte 
întârziate.... La punctul următor veţi vedea că avem şi un proiect care din termen de 
execuţie de un an de zile s-a transformat în 2 ani şi jumătate, nu s-a întârziat graficul de 
execuţie cu 10, 20% ci cu 100%. De ce? Poate că administraţia şi reprezentanţii ar 
trebuisă stea mai mult pe aici şi  să urmărească mai mult execuţia lucrărilor decât să ne 
plimbăm pe la Bruxelles cu domnu` Botezatu, celebrul creator de lenjerie intimă, şi alte 
feluri de deplasări, să stăm aici să terminăm lucrările. Sunt 10 proiecte întârziate. 
     Dl. Nicoli: 
     Nu lăsăm bombă cu ceas pentru că d-na primar Lia Olguţa Vasilescu va fi primar în 
continuare şi o felicităm pentru curajul de a spune craiovenilor că această bombă cu ceas 
va şti s-o dezamorseze. 
     Dl. Preşedinte: 
     Eu am spus noul primar. Poate să fie dânsa, poate nu.  
     Dl. viceprimar Genoiu: 
     Vreau întâi să informez Consiliul Local că aceste date suntpur orientative, situaţia 
prezentată şi hotărârile de consiliu  sunt adoptate în baza unei instrucţiuni primite de la 
Ministerul Dezvoltării care reprezintă date la data efectuării acestor rapoarte. Ele, până la 
sfârşitul anului vor suferi modificări şi mai mult decât atât, toate aceste date suferă 
modificări în permanenţă. Una din întrebările pe care a pus-o unul din colegii mei 
consilieri, în şedinţa de la comisia juridică, a fost dacă avem garanţia că sumele care sunt 
trimise la plată sunt exact sumele care vor fi şi primite. Vreau să vă spun că în 
permanenţă, aceste sume reprezintă un organism viu şi ele sunt în permanentă 
modificare. Chiar dacă sunt rambursate în totalitate, ele pot suferi ulterior corecţii şi 
merg în permanenţă chiar dacă proiectul s-a finalizat, el poate fi modificat ca grad de 
absorbţieîn funcţie de aceste corecţii care se pot derula. De asta vreau să vă spun că 
aceste date sunt informative, sunt relative la data la care le votăm noi, iar ele până la 
sfârşitul anului vor suferi modificări. Faţă de suma care o aveţi acolo prezentată de 90 
milioane 052, vreau să vă spun că din această sumă o parte deja ne-am asumat-o. Este 
vorba de cea de 40 milioane 414 aferentă proiectului de la Parcul Nicolae Romanescu şi 
pe care deja am trecut-o într-o şedinţă anterioară a consiliului local, până la concurenţa 
sumei de 52 milioane cât este proiectul. Deja au fost depuse situaţii de lucrări şi se află în 
lucru la Agenţia de Dezvoltare Regională pentru a fi plătite în mod direct de către 
minister ca situaţii de rambursare. La celelalte proiecte, şi mă refer acum la Water Park, 
o să vă dau doar câteva exemple, se află faţă suma de 24.672.000 care este prezentată ca 
rest de executat până la această oră, se află în lucru situaţii de plată care vor fi depuse 
zilele următoare de peste 15 milioane de lei. La cele trei străzi, unde suma prezentată de  
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7.789.000 se află situaţii de plată de 3,9 milioane care sunt la ora asta în lucru şi se află 
în diverse stadii. La parcarea subterană, faţă de suma de 7.600.000 sunt situaţii de plată 
pregătite a fi depuse de 6.500.000. În felul acesta, proiectele vor avea alte grade de 
absorbţie, vă dau doar câteva exemple: la cele trei străzi gradul de absorbţie, exceptând 
suma care rămâne în 2016, de aproximativ 8 milioane, este de 93,1%, la Parcarea 
Subterană, gradul de absorţie în momentul depunerii acestor situaţii este de 98,26%. Una 
peste alta gradul de absorţie calculat de noi va fi de aproape 90% la sfârşitul anului. 
Astea sunt cifrele pe care ne bazăm şi de asta am vrut să fac această precizare. Ele sunt în 
continuă schimbare de la zi, la zi în funcţie de situaţie. O situaţie clară şi exactă vom 
avea la sfârşitul anului, deci în ultima zi de plată, deci 31 decembrie, dar şi acolo cu 
amendamentul că o mare parte din situaţii pot suferi corecţii şi rectificări şi atunci 
procentul poate să varieze. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
    Şi eu o să vorbesc tot de la punctul 4 la punctul 14 pentru că este acelaşi lucru. L-aţi 
auzit pe dl. viceprimar. Ceea ce aveţi dvs. aici este o prognoză până la începutul lui 
decembrie, noi aveam obligaţia s-o trecem prin şedinţă de consiliu local. Asta nu 
înseamnă că suma va fi la fel de mare pentru că noi lucrăm în continuare până la sfârşitul 
anului, gradul de absorţie al Craiovei până la finalul acestui an estimăm că este peste 
90%. Vreau să vă spun că dacă ne uităm în oglindă ne detestăm, dacă ne comparăm cu 
alţii ne admirăm. Nici un alt oraş din România, pol de dezvoltare, nu a mai reuşit să 
treacă de 55%, Timişoara, Cluj, Iaşi, toate celelalte. Ba mai mult decât atât, ieri colegii 
noştri de la Direcţia de Proiecte Europene au fost chemaţi la Bucureşti ca să le spună şi 
celarlalte oraşe cum au reuşit să ajungă la acest grad de absorbţie. 
     Eu îi mulţumesc domnului consilier, fost viceprimar, Sas că este foarte îngrijorat 
pentru bugetul localităţii. Nu o să fie 20 de milioane, dar trebuia să fiţi îngrijorat în 
momentul când eraţi viceprimar şi aţi recepţionat mizeriile alea de proiecte în care nu aţi 
văzut că parcarea nu are scară, că Water Park-ul nu are staţie de epurare, în care n-aţi 
văzut că pentru cupolă nu există niciun producător în România care poate să facă acea 
cupolă, că pe Calea Bucureşti, de exemplu, este un fir pentru care au trebuit să zgârme 
trei luni de zile ca să scoată un fir care nu foloseşte la absolut nimic. Dacă v-aţi fi uitat pe 
aceste proiecte, dl. viceprimar, aveam un grad de absorţie de 100%. A trebuit cumva să 
acoperim şi greşelile pe care le-aţi făcut în fosta administraţie, dumneavoastră şi cu 
domnul Mărinică Dincă, să nu se supere cumnatul dumnealui de aici, că poate nu-l 
băgăm în seamă şi nu ne aducem aminte pe unde au fost.  
      Vreau să vă aduc aminte că de când sunt primar, dvs. nu a trebuti să aprobaţi nicio 
cerere de împrumut.  Plătesc în continuare gioarsele de autobuze care nu au funcţionat 
niciodată, la mâna a doua şi pentru care a trebuit să fie făcut împrumut de consiliul local. 
Plătim pentru WaterPark, pentru Centrul multifuncţional. Noi nu am avut nevoie să 
facem împrumuturi până acum şi nu cred că va fi nevoie să facem tocmai pentru că am 
gestionat bine bugetul. Tocmai pentru că avem gradul de absorbţie cel mai mare din 
România,tocmai pentru că suntem municipiul care a reuşit să ia  de la bugetul de stat cei 
mai mulţi bani şi să-i aducem în acest oraş. Dacă este să criticăm, găsim motice. Nu 
avem constructori perfecţi, singurii constructori de care suntem mulţumiţi la ora actuală 
sunt cei de la stadion, care nu sunt craioveni, din păcate, sunt ardeleni şi ne-au dat o 
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palmă usturătoare şi ne-au arătzat cum lucrează firmele din Ardeal în condiţiile în care 
noi am rugat firmele care au câştigat licitaţiile să lucreze cu craioveni în proporţie de 
80% pentru că este vorba şi de o altă discuţie aici, de scădere a şomajului care ne 
interesează la fel de tare. Ca să trag o concluzie, pentru că ştiu că sunteţi revoltaţi de cum 
s-a cheltuit bugetul public şi trebuie să vă manifestaţi plenar. Dacă ne uităm în oglindă, 
ne detestăm. Dacă ne comparăm cu toţi ceilalţi din România ne admirăm pentru că 
nimeni nu a reuşit performanţa asta.  
     Dl. Sas:  
     Văd  că d-na primar tot invocă fosta administraţie. D-na primar, ţin să vă reamintesc 
că sunteți primarul Craiovei de trei ani și jumătate. Ţin să vă amintesc că dacă nu exista 
fosta administrație şi dacă nu existau acele proiecte ale fostei administraţii, în oraşul 
Craiova şi dumneavoastră ați fi șomat trei ani şi jumătate, fiindcă nu ați făcut absolut 
nici un proiect nou pentru municipiul Craiova. Nimic nu ați făcut! A început stadionul, 
dar nu este nimic deocamdată. Parcul Romanescu este un proiect probabil pe care vi-l 
asumaţi şi care este nou. Am  ajuns din cauză că nu l-aţi terminat la timp, să plătim 500 
miliarde lei vechi anul viitor. Toate aceste proiecte sunt semnate de fosta administraţie, 
sunt întocmite de fosta administraţie.  În trei ani și jumătate nu ați fost în stare să 
terminați aceste proiecte. Bun, poate au fost erori. Dacă erau erori,  cu niște note de 
remediere, le remediați într-un timp foarte scurt, cel mult câteva luni de zile. Nu aveți 
nici o scuză pentru faptul că nu  terminați aceste proiecte la timp. Să nu spun mai mult de 
atât! 
     D-na Primar: 
     Dvs. aţi fost viceprimar pe aici, prin ograda asta?  
     Dl. Sas: 
     În timp ce dvs. eraţi senator la Bucureşti. Dacă aţi fi stat mai mult prin primărie aţi fi 
văzut ce probleme sunt. 
     D-na Primar: 
     Dacă erați viceprimar, ați fi știut că nu se poate regla din notă de constatare, dl. fost 
viceprimar, că proiectele sunt proaste şi dacă îmi asum o greșeală, îmi asum că nu le-am 
aruncat pe toate la coș și să mă apuc să fac altele. Asta a fost greşeala mea. 
     Dl. Sas: 
     Ar fi trebuit să faceţi nişte proiecte noi pentru municipiul Craiova, fiindcă nu aţi făcut 
nimic timp de trei ani şi jumătate. Oraşul este în paragină. Este distrus acest oraș. 
Mergeți pe Calea București la ora 4 după amiaza. Într-o zi la Institut era coada de trei km 
fiindcă se circula doar pe linia de tramvai. Se lucrează într-un mod anarhic. 
     D-na Primar: 
     Ştiţi cât aveaţi dvs. în proiect să se asfalteze Calea Bucureşti? Un an de zile. S-a 
asfaltat în trei luni.  
      Dl. Sas: 
     Pasajul suprateran s-a finalizat într-un an de zile. La Bariera Vâlcii şi Râului lucraţi de 
trei ani şi jumătate şi nu sunteţi în stare să terminaţi şi pierdem zeci de milioane de euro 
şi mii de locuitori nu au cum să ajungă acasă. Cu tupeu nu se rezolvă problemele în 
oraşul acesta. 
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     Dl. Badea: 
     Vă mulțumim, doamna primar, pentru această atitudine pe care ne-aţi arătat-o. Bravo! 
Show primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu! 
     D-na Primar: 
     Vă mulțumesc şi eu, dl. Badea, că m-ați provocat! Cu ocazia asta ați văzut că nu veți 
face față niciodată în nicio confruntare directă cu mine. 
     Dl. Badea: 
     Sunteți extrem de bine pregătită, vă recunoaştem din merite, dar să ştiţi, această 
îngâmfare și infatuare de care dați dvs. dovadă nu este bună pentru imaginea 
dumneavoastră. Încercați să veniți cu argumente logice la problemele pe care noi vi le 
ridicăm. Și așa în Consiliul Local sunt doar trei-patru care vă ridică probleme. Încercați 
să nu ne marginalizați, să nu ne jigniți, de aşa manieră încât să dați dovadă că sunteți o 
doamnă. Din nefericire, dvs.  nu arătați craiovenilor cum sunteți de fapt. 
     D-na Primar: 
     Craiovenii mă știu cum sunt de fapt, că de aceea m-au votat. 
     Dl. Nicoli: 
     Cine nu recunoaşte că oraşul arată bine înseamnă că nu a petrecut nici măcar o seară 
pe veranda din centrul vechi şi să simtă că este cetăţean liber european şi că oraşul nostru 
merită vizitat. Înseamnă că n-a umblat pe centru, n-a umblat prin cartiere să vadă că 
există curăţenie, există frumuseţe, există lipsă câini. Dar trebuie să spun că este nevoie de 
armonie, că suntem înainte de sărbătorile de Crăciun şi să lăsăm disputa politică, care va 
începe la un anumit moment după Revelion. Aşa că trebuie să mergem înainte cu un 
gând bun, să le spunem tuturor Crăciun fericit! Sărbători fericite! Pentru că oraşul arată 
frumos. Vă mulţumesc. 
     Dl. Sas:  
     Ţin să amintesc că şi centrul istoric este semnat tot de fosta administraţie şi d-na 
primar, în afară de ceea ce a zis dl. Badea, că sunteţi o doamnă, eu zic să demonstraţi că 
sunteţi un primar adevărat şi că ştiţi să administraţi acest oraş. Vă mulţumesc.  
     D-na Primar: 
     Asta şi fac de trei ani şi jumătate, iar centrul istoric, da, în proporţie de 20% este 
fostul proiect. Restul de 80% este un alt proiect. 
     D-ra Predescu: 
     Ceea ce s-a făcut, se vede,  nu poate fi contestat. Peste ordinea de zi erau proiecte care 
trebuie să fie finalizate. Sunt începute, trebuie să fie finalizate şi cred că putem purcede 
la vot. 
     Dl. Cotescu: 
     Cred că suntem craioveni cu toţii şi locuim în acest oraş de foarte mult timp. Aşa cum 
a spus şi d-na primar, unii de cel puţin atâţia ani, alţii de mai mulţi ani. Cred că nu este 
corect faţă de noi, nu sunt foarte mulţi ani de acum trei ani, dar vă spun, dl. coleg, fost 
viceprimar Sas că în urmă cu trei ani şi jumătate era un sport extrem să treci dintr-un 
cartier în altul pe jos. Te mâncau câinii în oraşul ăsta, la propriu. Aşa că nu cred că este 
corect să nu deschidem ochii şi să vedem că în acest oraş frumosul a intervenit, 
instituţiile de cultură s-au revitalizat şi dacă este un şantier astăzi în Craiova, este foarte 
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bine, dl. viceprimar Sas. Aceste lucrări se vor termina dar nu cred că putem să ne 
mândrim cu o cocoaşă în centrul oraşului ca mare realizare a altei administraţii şi cu o 
fântână şi să ne uităm în paralel şi să facem o similitudine cu ce se întâmplă astăzi. Este 
un şantier, mai devreme sau mai târziu se vor termina aceste lucruri pentru bunăstarea 
acestui oraş şi cred că dacă avem gustul pentru frumos, putem să apreciem aceste lucruri 
şi nu este corect faţă de noi să uităm. Nu mai vorbesc de chioşcariada care era, că-mi era 
ruşine cu acest oraş în care trăiam până acum trei ani că eram un târg la propriu şi la 
figurat, un târg. Cred că putem să mergem cu fruntea sus pentru că toţi prietenii şi 
neprietenii noştri care vin în acest oraş, remarcă frumuseţea acestui oraş şi ne adresează 
felicitări primăriţei noastre, oameni care n-au nicio treabă nici cu fosta administraţie, nici 
cu actuala administraţie, oameni care vin din alte oraşe sau au fost plecaţi şi vin şi astăzi 
prin oraşul nostru.  
     Dl. Sas: 
     O să răspund foarte scurt. Eu nu sunt în nicio campanie şi întâmplarea face să locuim 
pe aceeaşi stradă şi amândoi avem probleme, iar la dvs. în faţa casei este apa de 20 cm. 
     Dl. Cotescu: 
     Nu am avut canalizare şi apă şi luam cu găleata de la vecinii care aveau fântână pe 
mandatul dvs. şi al fostului primar. Luam apă la propriu cu găleata. Acum avem 
canalizare, avem apă şi fiţi convins că se va finaliza şi lucrarea privind asfaltarea în 
continuare. Aşa că lăsaţi exagerările.  
     Dl. Preşedinte: 
     S-au întâmplat multe lucruri frumoase datorită acestui consiliu local în acest oraşul 
nostru. Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Reabilitare Grup 

Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte şi meserii”, cod SMIS 
53682, proiect finalizat in cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritară 3-Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie: 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala 
continua, apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei 
Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013, cu atingerea obiectivelor si 
realizarea indicatorilor asumati. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: „Reabilitare Grup Scolar ICM 

George Bibescu Craiova ca scoala de arte şi meserii”, cod SMIS 53682, contract 
de finantare nr. 4722/30.09.2014. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 785.921,54 lei;  

            (2) Suma prevăzută la alin.1 va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de 
valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma 
rezultată să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectului şi să  fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 

proiectului „Business Center Sud Craiova”, cos SMIS 39070. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului  „Business Center 

Sud Craiova”, cos SMIS 39070, proiect finalizat în  cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu atingerea 
obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererera de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Business Center Sud Craiova”, cod 
SMIS 39070, contract de finantare nr.3516/29.10.2012. 

Art.3. (1) Se aprobă suportarea, de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
cheltuielilor pentru finalizarea proiectului efectuate în perioada mentionata la art. 
1, cheltuieli în valoare estimată de 737.645,00 lei;  

             (2) Suma care va fi cuantificată în mod exact, în functie de valoarea lucrărilor 
executate şi decontate la data de 31.12.2015, şi va reprezenta valoare neeligibilă 
în cadrul proiectului, urmând să fie supusă aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

Art.4. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractual de finanţare, precum şi a tuturor actelor necesare 
finalizării acestuia. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
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41. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 
Pieleşti”, cod SMIS 40122. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului  „Reabilitare, 

consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cod SMIS 40122, 
proiect finalizat în  cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, 
domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu atingerea 
obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererera de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Reabilitare, consolidare, extindere şi 
dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cod SMIS 40122, contract de finantare nr. 
3568/04.12.2012. 

Art.3. (1) Se aprobă suportarea, de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
cheltuielilor pentru finalizarea proiectului efectuate în perioada mentionata la art. 
1, cheltuieli în valoare estimată de 465.066,00 lei; 

            (2) Suma care va fi cuantificată în mod exact, în functie de valoarea lucrărilor 
executate şi decontate la data de 31.12.2015, şi va reprezenta valoare neeligibilă 
în cadrul proiectului, urmând să fie supusă aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

Art.4. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractual de finanţare, precum şi a tuturor actelor necesare 
finalizării acestuia. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a 
Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitană 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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în 
vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”, cod SMIS 38384, 
contract de finanţare nr.3336/24.07.2012, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltarii 
durabile a oraselor – poli de crestere”, domeniul major de intervenţie 1.1. 
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„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea 
indicatorilor asumaţi. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare pe anul 2016, anexă la bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova,  a proiectului: „Reabilitarea infrastructurii 
rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea 
fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”, cod SMIS 38384, contract 
de finanţare nr.3336/24.07.2012. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 7.690 mii lei.  

            (2) Suma prevăzută la alin.1 va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de 
valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma 
rezultată să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectului şi să  fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Dezvoltarea 

transportului ecologic în municipiul Craiova”, cod SMIS 40796, proiect finalizat 
în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de 
intervenţie 1.1, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în 
cererea de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: „Dezvoltarea transportului ecologic în 
municipiul Craiova”, cod SMIS 40796, contract de finantare nr. 3994/19.12.2013. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 62.345,36 lei  

            (2) Suma prevăzută la alin.1 va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de 
valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma 
rezultată să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectului şi să  fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul 
Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Amenajarea de 

parcuri şi grădini în municipiul Craiova -Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 
47919, proiect finalizat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritara 1, domeniul de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de 
finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Amenajarea de parcuri şi grădini în 
municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, contract de 
finantare nr. 5046/27.02.2015. 

Art.3. (1) Se aprobă valorea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul mentionat la art.1, în cuantum de 40.414.456,94 lei. 

            (2) Suma va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor 
realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma rezultată să 
reprezinte valoarea neeligibila în cadrul proiectului şi să  fie supusă aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
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45. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului  „Eficienţă 

energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului 
Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905, proiect finalizat în  cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu 
atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererera de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.1”, 
cod SMIS 48905, contract de finantare nr. 4616/25.09.2014. 

Art.3.(1) Se aprobă suportarea, de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
cheltuielilor pentru finalizarea proiectului efectuate în perioada mentionata la art. 
1, cheltuieli în valoare estimată de 5.245.573,62 lei; 

          (2) Suma care va fi cuantificată în mod exact, în functie de valoarea lucrărilor 
executate si decontate la data de 31.12.2015 şi va reprezenta valoare neeligibilă în 
cadrul proiectului urmând să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova pe anul 2016. 

  Art.4.Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractual de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, precum 
şi a tuturor actelor necesare finalizării acestuia. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 

proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”, cos SMIS 48904. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului  „Eficienţă 

energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului 
Craiova – EFFECT 23.1”, cos SMIS 48904, proiect finalizat în  cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
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„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu 
atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererera de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 
FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 30.1”, 
cod SMIS 48904, contract de finantare nr. 4606/04.08.2014. 

Art.3. (1) Se aprobă suportarea, de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
cheltuielilor pentru finalizarea proiectului efectuate în perioada mentionata la art. 
1, cheltuieli în valoare estimată de 1.201.808,41 lei; 

            (2) Suma care va fi cuantificată în mod exact, în functie de valoarea lucrărilor 
executate şi decontate la data de 31.12.2015, şi va reprezenta valoare neeligibilă 
în cadrul proiectului, urmând să fie supusă aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

Art.4. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractual de finanţare, precum şi a tuturor actelor necesare 
finalizării acestuia. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Craiova Water 

Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 
Craiova”, cod SMIS 14794, contract de finanţare nr. 2174/09.09.2011, Axa 
prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”, domeniul major de 
intervenţie 5.2.  „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice”, 
cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, pe anul 2016 a proiectului: “ Craiova Water Park - 
Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”, cod 
SMIS 14794, contract de finanţare nr. 2174/09.09.2011. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 24.673 mii lei;  
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            (2) Suma prevăzută la alin.1 va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de 
valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma 
rezultată să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectului şi să  fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, precum toate 
actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod 
SMIS 40755. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Amenajare 

parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755, contract de 
finanţare nr.3593/20.12.2012, Axa prioritară 1 ” Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor – poli de crestere”, domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate 
de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor 
asumaţi. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: „Amenajare parcare subterană în zona 
Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755, contract de finanţare nr.3593/20.12.2012. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 7.604 mii lei.  

            (2) Suma prevăzută la alin.1 va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de 
valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma 
rezultată să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectului şi să  fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă). 
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49. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a 

proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”. 
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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Reabilitare 

Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 40756, contract 
finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul 
major de intervenţie Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu atingerea 
obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul 
Nicolae Romanescu”, cod SMIS 40756, contract de finanţare 
nr.3678/01.04.2013. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 1.174.087,62 lei.  

            (2) Suma prevăzută la alin.1 va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de 
valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma 
rezultată să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectului şi să  fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 5 abţineri (Vasile, Sas, Florescu, Badea, Ştefârţă).  
 
 
50. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, 
ap.1. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
  Art.1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, 
ap.1, până la finalizarea procedurii de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

  Art.2. Chiria pentru spaţiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1, 
se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
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  Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Fiananciară şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
51. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor 

situate în Piaţa Orizont şi a aleilor pietonale şi carosabile din Piaţa Centrală, 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 7823 mp., 
având valoarea de inventar de 1.291.264,38 lei, din bunul imobil cu nr.de 
inventar 42000654, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.,  
pe terenul din str. Dimitrie Gerota nr.7. 

Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generala a 
Asociaţilor a S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., dl. Mischianu 
Ovidiu, să voteze înfiinţarea acestui punct de lucru. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, cu privire la obiectul şi la 
redevenţa prevăzută la art.3 din contractul de concesiune nr.4487/2012. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, nr.147/1999, nr.149/2014 
şi nr.574/2014. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Matei).  

 
     Dl.  consilier Sas a părăsit sala, rămânând prezenţi 20 consilieri. 
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52. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova a fondurilor necesare pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în 
Târgul Municipal Craiova. 
Dl. Badea: 

     Este extrem de important să ştim, nu am văzut nicăieri în raport, câte persoane 
beneficiază de aceste sume. Nu este niciun fel de informaţie care vizează numărul 
persoanelor. Totodată, că vorbim de acest mare neajuns, facem o paranteză şi vă 
întrebăm, d-na primar, incendiul care a avut loc în târgul săptămânal este un eveniment 
negativ pentru comunitatea noastră şi ne afectează pe toţi cei care suntem în consiliul 
local. Noi plătim acolo o sumă de 15 mii de euro pentru chirie. Întrebarea mea pentru 
dvs. Avem autorizaţie de funcţionare în acel loc? Avem avize ISU pentru acel târg? Este 
extrem de important pentru că altfel creăm o stare de incertitudine şi de nesiguranţă 
partenerilor cu care noi intrăm în colaborare. Totodată, în cazul în care nu avem aceste 
două avize, vă cerem să-l demiteți pe directorul de la Pieţe şi Târguri. Nu se poate să aibă 
asemenea încălcări ale atribuţiilor de serviciu un om care este în subordinea directă a 
dvs., pe care dvs. l-aţi numit, pentru care dvs. v-aţi dat girul. Văd că  nu s-a înțeles nimic 
din tragedia de la Colectiv. D-na primar, se putea întâmpla să pățiți ce a pățit prietenul 
dumneavoastră Piedone, să vă pomeniți că, datorită faptului că directorul dumneavoastră, 
pe care l-aţi numit, nu a fost suficient de bine pregătit și consecvent să obțină 
autorizațiile, să vă pomeniţi că dați cu subsemnatul dacă murea vreunul pe acolo. 
     D-na Primar: 
     Mă lăsaţi să dau din casă? Dvs. aţi spus că aveţi şanse la primărie, doar dacă mă 
arestează pe mine. Acum, ajungând la această discuţie cu Colectivul, înţeleg unde bateţi. 
Haideţi să vă răspund atât cât se poate la această oră. Noi acum trei ani am fost în situaţia 
în care a trebuit să mutăm târgul din Romaneşti pentru că erau condiţii improprii, nu 
spun că în partea cealaltă ar fi fost mai bine, dar ne-am gândit iniţial că proprietarul va 
face un alt tip de investiţii şi hotărâsem să facem acolo un cartier de locuinţe. Nu s-a mai 
putut face cartier de locuinţe pentru că a fost un litigiu pe teren. În aceste condiţii, am 
mutat cartierul de locuinţe pe strada Caracal unde am reuşit să obţinem un teren de la 
armată. Între timp s-a finalizat litigiul. Între timp însă, fiind singura platformă betonată 
din oraşul Craiova, am permis constructorilor din Craiova să-şi depoziteze acolo 
materialele. Ne-am trezit în această situaţie de avarie. Dl. director de la pieţe a pregătit 
un raport pentru toţi consilierii, aşa cum i-am solicitat şi eu să facă. Veţi vedea că a 
obţinut profit la târgul de pe str. Caracal, primăria nu a ieşit în pierdere, iar restul 
obligaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie şi autorizaţiei în caz de incendiu 
trebuiau să fie luate de către SC Texind, proprietar. Aşa se întâmplă. Între timp am avut 
această situaţie. Din fericire, nu a murit nimeni. Am ajuns la un acord cu viceprimarul 
care are în gestiune acest târg, domnul Daşoveanu, cu cei implicaţi direct, care au fost 
afectaţi ca să fie mutaţi într-o altă parte, adică unde era vechiul târg, numai că între timp 
noi am făcut nişte investiţii minime, atât cât se poate, pentru că târgul aveam oricum de 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 17.12.2015                                                         59                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

gând să-l mutăm la jumătatea anului viitor, şi acum va funcţiona într-o situaţie mai 
specială, ca să zic aşa, în sensul că ei au înţeles că nu vor avea măsuţe, chioşcuri, ci vor 
funcţiona direct pe pământ, ca să poată să-şi vândă hainele vechi, în special. Este vorba 
de cazuri sociale, trebuie să le asigurăm acestor oameni posibilitatea de a câştiga un venit 
şi sunt în sală, dacă vor să ia cuvântul unul dintre ei, preferabil consilierul nostru pentru 
romi este binevenit să o facă. Trebuie să ne gândim şi la această categorie socială din 
punctul de vedere al categoriei sociele. Sigur că vrem să asigurăm condiţii. Erau luate 
avizele, dar nu era scoasă autorizaţia care revenea în sarcina proprietarului. Nu era scoasă 
autorizaţia din cauza faptului că hidranţii nu aveau debitul necesar pentru a putea să 
acţioneze pompierii în caz de incendiu. Din fericire însă, muncipalitatea era pusă la punct 
cu hidranţii din afara Târgului de Săptămână şi atunci am ajuns în situaţia în care nu am 
avut niciun fel de pagube. La ora actuală, situaţia este în curs de rezolvare, în sensul că 
obţinem autorizaţie ISU pentru ceea ce înseamnă această platformă pe care ei vor sta, iar 
după, urmează ca până la jumătatea anului viitor să terminăm proiectul, procedura de 
licitaţie, astfel încât să mutăm tot târgul. Vă mulţumesc foarte mult, eu o să mă retrag 
pentru că am pe cineva care aşteaptă chiar de mult timp şi este importantă întâlnirea. Vă 
mulţumesc frumos. 
     Dl. Badea: 
    Ca să înţeleagă cei care au venit pentru acest proiect.  Primăria din Craiova  nu avea 
autorizaţie de construcţie pentru acest târg şi nu avea nici aviz ISU. Dvs. aţi fost expuşi 
de noi unui accident foarte grav. Doamne ajută că nu s-a întâmplat nimic  cu nici unul 
dintre dvs. fizic. Pentru că altfel nu ar fi vorbit d-na primar cu atât de multă detaşare. 
Suntem alături de dvs., vom vota aceste sume de bani pe care d-na primar vrea să vi le 
dea, dar eu aş merge mai departe şi aş da în judecată Primăria Craiova pentru situaţia în 
care v-au pus, pentru faptul că v-au riscat vieţile. Noi, consilierii, nu am ştiut că nu există 
autorizaţie de funcţionare, nu am ştiut că nu există aviz ISU. I-am expus pe aceşti oameni 
şi plătind 15.000 euro pentru acea locaţie. Asta trebuie să înţeleagă craiovenii la ora 
actuală.  
     Dl. Pană: 
     Este o situaţie cu totul şi cu totul specială. Iată că trebuia să se întâmple şi la Craiova 
un eveniment să vedem că şi noi, primăria şi consiliul local, suntem în situaţia în care nu 
am fost vigilenţi. Prima chestiune pe care vreau s-o spun, este vorba de siguranţa 
cetăţeanului. Eu această problemă am ridicat-o de foarte multe ori în consiliul local: 
siguranţa cetăţeanului. Cu atât mai mult este vorba de siguranţa comercianţilor din 
Craiova, cu atât mai mult a comercianţilor de o anumită etnie, şi anume de etnie romă. 
Nu trebuie să facem discriminare între unii şi alţii. Trebuie să creăm condiţii de siguranţă 
pentru toată lumea la fel.  Nu este posibil şi despre acest târg eu am discutat de foarte 
multe ori. Nu mă interesează că târgul are profit, mă interesează siguranța omului care 
lucrează acolo. Am zis că am avut un principiu dar mi l-am încălcat astăzi, după trei ani 
şi jumătate referitor la sărbători. Dacă s-ar face un inventar, şi asta solicit, un inventar cu 
toate punctele de risc din Craiova în caz de incendiu, în caz de  cutremur din Craiova. 
Ne-am cutremura cu toţii atunci să vedem câte probleme sunt în Craiova. Nu trebuie să 
moară zeci de oameni, nu trebuie să moară niciun om. Fiecare trebuie să ne ducem 
existenţa în condiţii foarte bune. De aceea, încă o dată, această problemă din punct de 
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vedere şi al raportului mi se pare needificatoare. Nu am văzut tabelul cu oamenii care vor 
fi despăgubiți. Este secret? Eu nu l-am văzut. La mine nu este anexat. Încă o dată, este 
foarte bine că s-a venit cu acest punct la ordinea de zi, este foarte bine că încercăm să-i 
ajutăm pe aceşti oameni, dar nu așa îi ajutăm, îi ajutam dacă făceam prevenția acestor 
evenimente. Aşa trebuie gândit, aşa trebuie acţionat. Vă mulţumesc. 
     Dl. Nicoli: 
     Cred că toţi ştim că întotdeauna greşeala şi necazul este mai ingenios decât inteligenţa 
umană. Este neprevăzut, este nedorit şi astăzi, înainte de sărbători sunbtem chemaţi de 
executivul primăriei să fim de acord ca din banii craiovenilor să le dăm un punct de 
sprijin oamenilor care sunt la necaz. Ăsta este spiritul acestui punct. De aceea cred că 
trebuie să lăsăm această competiţie de ping pong şi să fim de acord că a fost un lucru 
nefericit, un lucru nedorit şi că înainte de sărbători oferim un ajutor cât putem noi şi ăsta 
este spiritul punctului introdus de executiv pe ordinea de zi. Vă propun să votăm toţi 
pentru că sunt convins că nimeni nu este împotriva acestei danii pe care o facem către 
aceşti oameni şi scrie în referat că se va da pe bază de cerere. Este normal să nu fie toate 
cererile adunate pentru că nu s-a ştitu de această danie. Vă mulţumesc.  
     Dl. Florescu: 
     Aşa cum spunea şi dl. Badea, noi, consilierii PNL, vom vota pentru acest proiect şi 
vom fi de acord cu suma alocată pentru cei care au avut activităţi comerciale în Târgul de 
pe strada Caracal. Trebuie să stabilim totuşi adevărul şi să spunem faptul că stingerea 
incendiului s-a făcut cu dificultate, că hidranţii nu prea au funcţionat, că maşinile 
pompierilor au venit cu apă de la Ford să stingă acest incendiu, iar din poziţia doamnei 
primar am reţinut că ar fi  funcţionat hidranţii. Se pare că au fost probleme cu 
funcţionarea hidranţilor. 
     Dl. Nicoli: 
     Este vorba de funcţionarea hidranţilor stradali. Municipalitatea a asigurat presiunea 
prin operatorul CAO normală la hidranţii stradali. Cei care au fost în mod nefericit la 
parametrii necesari, au fost hidranţii din interior puşi la dispoziţie de cel care a pus 
spaţiul în parteneriat cu noi. Deci să nu lăsăm impresia că au mers hidranţii stradali, 
compania CAO a certificat presiunea de 2,2 bari existentă şi pe toată perioada 
incendiului au funcţionat. Au venit special cu apă din altă parte pentru că atunci când se 
sună 112 ei au tancurile pline.  
     Dl. Preşedinte: 
     Deci au mers cele stradale, nu au mers cele din incinta târgului. Trebuia să le asigure 
cel care încasează 15 mii euro lunar de la noi.  
     Dl. Florescu: 
     Au încercat să ridice presiunea în hidranţii din incinta târgului şi au început să se 
spargă conductele. Practic au renunţat la folosirea hidranţilor. Asta este ceea ce au relatat 
persoane care au fost acolo în perioada respectivă. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Aş vrea să clarificăm această problemă cu hidranţii. Este vorba de hidranţii din incinta 
incinta târgului, care în loc să fie montaţi după proiect pe 110 diametrul conductei, au 
fost montaţi de  40. Normal că un hidrant cu diamentrul de 100 nu putea să aibă presiune. 
Hidranţii stradali au funcţionat. 
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     Dl. director Neagoe: 
     Dacă îmi permiteţi şi mie să fac câteva precizări cu privire la o notă de informare cu 
privire la incendiul izbucnit în data de 11.12.2015 privind solicitarea d-lui consilier Pavel 
Badea. În momentul de faţă se fac cercetari de către organele abilitate privind cauza 
izbucnirii incendiului. La finalizarea acestor cercetări vom afla cauzele şi eventualele 
persoane vinovate şi vom informa CLM Craiova cu privire la rezultatele cercetărilor. Din 
punctul de vedere al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, obligaţiile reveneau SC Texind 
SA, pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, având în vedere că tot SC 
Texind obţinuse avizul de securitate la incendiu. Am făcut o copie după cele două 
documente emise de primăria municipiului Craiova, respectiv Inspectoratul de Situaţii de 
Urgenţă, în vederea susţinerii celor menţionate. În urma incendiului, SC Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL a avut un control inopinat, efectuat de ISU Dolj, în urma căruia societatea 
noastră a fost sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 50.000 lei pentru 
faptul că am permis funcţionarea târgului respectiv chiar dacă proprietarul nu obţinuse 
autorizaţia de securitate la incendiu. A fost achitată suma de 10.000 lei în 48 ore, iar 
conducerea a stabilit să suporte în nume personal (Administrator, Director Tehnic, 
Director Economic, Director Dezvoltare) amenda respectivă deoarece au fost factorii 
care au permis acest lucru. Este adevărat faptul că am ales între a funcţiona fără 
autorizaţia de securitate, fără să cunoaştem pericolul la care ne expunem pentru că nu am 
ştiut că hidranţii nu asigură presiunea necesară, am ştiut doar că nu există aviz de 
securitate la incendiu, dar nu există autorizaţie. Nu am cunoscut şi defecţiunile care sunt 
la instalaţie, prin urmare nu am putut face o evaluare a pericolului existent. Am ştiut doar 
că nu avem autorizaţie. Dacă îmi daţi voie să fac o precizare, nici târgul din 1 mai de 
unde a plecat, nu avea autorizaţie de securitate la incendiu. Nici în Caracal de unde am 
plecat, nu aveam nici acolo, şi acolo au venit cei de la ISU şi au constatat problema şi a 
fost amendată SC Pieţe la momentul respectiv în anul 2012, la puţin timp după 
schimbarea actualei majorităţi. SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a încercat să găsească 
soluţii mai avantajoase în privinţa condiţiilor în vederea mutării târgului din str. Caracal 
nr. 172B ţinând cont de numeroasele probleme privind accesul în incintă, căile de acces 
şi alte probleme. Dar din lipsa fondurilor necesare edificării construcţiilor provizorii 
necesare desfăşurării activităţii de comercializare produse second hand, proiectul a fost 
amânat pentru anul 2016. Încă din martie anul acesta, când s-a terminat litigiul din str. 
Gerota, am încercat să facem un studiu de fezabilitate pentru a construi un târg pe 
domeniul public al municipiului Craiova. Toate construcţiile din târgul municipal 
Craiova pe o suprafaţă de 4.921 mp în prezent au fost distruse în totalitate, prin urmare 
activitatea în târgul respectiv urmând să se desfăşoare pe viitor în aer liber în actualul 
târg. 

     Referitor la unele acuzaţii că SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a încheiat cu SC 
Texind SA un “contract pagubos”, facem precizarea că acest lucru nu este adevărat, 
argumentând prin faptul că SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a reuşit să obţină în anul 
2014 cel mai mare profit de la înfiinţare şi până în prezent, având cu trei pieţe în 
administrare mai puţin în administrare (Piaţa Orizont, Piaţa 1 Mai, Piaţa Veche) faţă de 
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anii anteriori, dar având încasări substanţiale din administrarea Târgului Municipal 
Craiova din Str. Caracal. Contractul de închiriere nu a fost aprobat prin Consiliul Local 
Municipal Craiova, acesta fiind gestionat atât în prezent, cât şi pe viitor de SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL. 

     Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii SC Texind urmează să avem mţine 
o întâlnire să vedem dacă se reuşeşte o reziliere uniklaterală semnată doar între SC Pieţe 
şi Sc Texins. În urma negocierii dânşii vor predarea amplasamentului la fel cum a fost 
iniţial, deci nu se pune problema să propunem consiliului local o asemenea propunere de 
reziliere. Dânşii au zis că sunt deschişi numai în condiţiile în care discutăm tema 
contractului., În contractul de închireire între SC Texind şi SC Pieţe, SC Texind avea 
obigaţia să asigure împotriva incendiilor construcţiile pe care le edifică pe terenul 
respectiv. Pentru faptul că nu au fost edificate în termen de 4 luni aşa cum era prevăzut în 
studiul de oportunitate întocmit de către direcţia tehnică din care făceam şi eu parte, sunt 
şi eu semnatar al respectivului contract şi nu au fost respectate, SC Pieţe şi Târguri în 
urma cercetărilor care vor fi finalizate, va acţiona în instanţă SC Texind pentru 
recuperarea beneficiilor nerealizate cât şi pentru eventualele pagube. Prin urmare, dacă 
cercetările vor fi finalizate cu siguranţă şi se va stabili că vina a fost a SC Texind, care 
este adevărat că hidranţii nu au fost legaţi, conform autorizaţiei de construire luată 
exclusiv pentru SC Texind, şi nu a fost realizat branşamentul pe ţeavă de 110 cum zicea 
dl. consilier de la Compania de Apă şi au fost legaţi la o ţeavă de 32 milimetri, deci o 
ţeavă de trei ori mai mică, nu au asigurat debitul necesar. Acum un an, ISU a făcut un 
control prin care a amendat Texind cu 2.500 de lei pentru că hidranții nu aveau presiunea 
necesară. Nu s-a stabilit cauza pentru care nu asigurau presiunea necesară deoarece 
instalaţia este subterană. Deci doar au constatat faptul că nu asigură presiunea necesară. 
În prezent, există pericolul privind siguranţa  în exploatarea târgului având în vedere că 
instalaţia de hidranţi nu a funcţionat în momentul producerii incendiului şi nu 
funcţionează nici în prezent la capacitate normală corform normelor în vigoare şi 
normelor asumate în autorizaţia de construire. În concluzie, în urma acestui eveniment 
nefericit din data de 11.12.2015, administratorul societăţii, Claudiu Neagoe, ia în calcul o 
denunţare unilaterală a contractului de administrare având în vedere că acesta a fost 
desemnat de către consiliul local municipal şi nu a fost numit de d-na primar, pentru că 
nu este regie, este societate comercială şi am fost votat de către consiliul local în baza 
unui contract de administrare. Contractul de administrare propunea nişte obiective şi 
criterii de performanţă pe care consiliul le-a votat în unanimitate. De la început de când 
am fost votat şi până în prezent, vă aduc la cunoştinţă că mi-am îndeplinit toate 
îndatoririle pe care le aveam trecute în contractul de administrare. Faptul că am permis 
funcţionarea fără ca proprietarul să deţină autorizaţie de securitate la incendiu am fost 
sancţionaţi cu suma de 500 milioane lei vechi, respectiv 100 milioane în 48 de ore pe 
care o s-o achităm noi, conducerea, ca să nu existe niciun fel de dubiu.  Este un lucru pe 
care ni l-am asumat, ni-l asumăm în continuare. Până la finalizarea cercetărilor SC Pieţe 
va răspunde tuturor solicitărilor numai în scris, pentru a evita eventuale interpretări 
jurnalistice sau tendenţioase.  
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     În încheiere, am vrea să mulţumim bunului Dumnezeu că nu au existat victime, pentru 
că dacă existau victime, persoanele stabilite ca drept vinovate trebuiau să răspundă în 
faţa autorităţilor competente. Am vrea să mulţumim personalului ISU Dolj, care a 
acţionat, din punctul meu de vedere într-un mod exemplar şi am văzut ce înseamnă să fii 
pompier şi riscul la care se supun. Dacă tot vorbeam de remuneraţii mai devreme şi 
pompierii se supun unui risc foarte mare şi sunt motivaţi la fel ca o femeie de serviciu din 
piaţă. Făceam o referire la cât câştigă un membru în consiliul de administraţie care este 
solidar la prejudiciu. A fi solidari la prejudiciu înseamnă că dacă semnezi pentru o sumă 
de 200 milioane de euro, dacă semnezi şi este greşit, răspunzi şi tu. Dacă eşti femeie de 
serviciu mături piaţa. Dacă nu ai măturat-o bine, mături şi a doua zi şi iei 12 milioane. 
Dacă eşti în CA la Compania de apă iei 12 milioane. Cu privire la răspundere, am luat în 
calcul tot. Am răspuns, dăm Texind în judecată după finalizarea cercetărilor şi stabilirea 
persoanelor vinovate. Cu privire la o eventuală demisie, v-am zis, în baza contractului de 
administrare, consiliul local poate să mă înlocuiască, dar numai dacă nu-mi îndeplinesc 
criteriile şi dacă nu îndeplinesc criteriile, să-mi ia 30% din salariu. S-a votat în 
unanimitate contractul meu de administrare pe care l-am îndeplinit în totalitate. O să cer 
la direcţia de specialitate baza de date cu mail-urile unde am scanat fiecare criteriu de 
obiectiv pentru fiecare lună în parte care au fost calculate de direcţia economică la SC 
Pieţe ca să fac dovada că eu mi-am îndeplinit toate îndatoririle pe care le-am semnat cu 
consiliul local, dar repet, în încheiere am luat în considerare o demisie, dar numai după 
rezolvarea problemelor. Deşi şi eu am fost un sportiv de performanţă, obişnuiam să am 
rezultate, nu obişnuiam să fug de responsabilitate. 

     Dl. Badea: 

    Dincolo de demisie, vă faceţi vreo vină în ceea ce s-a întâmplat având în vedere că aţi 
pus în pericol şi viaţa şi bunurile acestor oameni? Ăsta este cel mai important lucru pe 
care dvs. trebuie să-l faceţi. Să ne spuneţi dacă aveţi vreo vină în ceea ce s-a întâmplat. 
Să ne spuneţi de ce nu aţi fost pe îndeplinirea atribuţiilor de serviciu mai aplecat pentru a 
evita această problemă. Dvs. sunteţi foarte bun în a ne da explicaţii pe ceea ce înseamnă, 
vezi, Doamne, rezolvarea problemelor la SC Pieţe pentru că mi-aţi dat până acum de 3-4 
ori explicaţii care sunt puerile, din punctul meu de vedere.  

     Dl. director Neagoe: 

     Am înţeles cu toţii, cel puţin eu personal, că sunt administrator şi structura de 
conducere a SC Pieţe are şi un director tehnic. Nu înseamnă că dacă eu trebuie să-mi dau 
demisia, bănuiesc că eu pe directorul tehnic o să trebuiască să-l spânzur ca măsura să fie 
din ce în ce mai mare. Repet, din acest eveniment, eu personal am tras o lecţie foarte 
importantă. Am înţeles că între a ajuta nişte oameni să-şi desfăşoare activitatea, să-şi 
câştige existenţa şi respectarea legislaţiei, trebuie să aplicăm legea şi să respectăm 
legislaţia. Am înţeles, moral pot să-mi asum o vină că am dat drumul, contravenţional, 
am fost sancţionaţi cu amenda şi o să plătim din salariul nostru. Din alte puncte de 
vedere, nu s-a stabilit nimic.  

     Dl. Pană: 
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     Eu aş vrea să-i spun d-lui director Neagoe, care este tânăr, vrea performanţă, că nu 
după ce s-au întâmplat evenimentele trebuie să-şi ia măsuri. Prima măsură în momentul 
în care eşti un conducător este prevenirea evenimentelor şi eu pe asta insist. Totdeauna, 
stimaţi colegi, care mai sunteţi prin sală şi sunteţi în unităţile teritoriale ale Craiovei, luaţi 
măsuri de prevenire. Am fost director ca şi voi, tânăr, şi asta era prima chestiune. Luaţi 
măsuri de a preveni, nu după aceea să vină cine vine, procurorul, să facă cercetări. E deja 
târziu şi nu mai înţelegem nimic, sau înţeleg alţii care vin după noi, dar după ce au pierit 
câteva vieţi de oameni. 

     Dl. director Neagoe: 

     Dau dreptate d-lui Pană, pe partea de prevenţie SC Pieţe şi-a îndeplinit toate 
obligaţiile pe care le aveam de la ISU în sensul suplimentării de trei ori a numărului de 
extinctoare pe care ni le-au solicitat în baza autorizaţiei. 

     Dl. Preşedinte: 

     Avem reprezentanţii comercianţilor în sală care au avut nefericitul eveniment, care şi-
au exprimat punctul de vedere de a avea o discuţie. Supun la vot pentru a votbi un 
reprezentant. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

     Reprezentantul comercianţilor, Ştefan Marinel: 
     Mă numesc Ştefan Marinel şi sunt reprezentantul comercianţilor romi din târgul de la 
Bănie. Este prima oară când particip la o şedinţă a consiliului local, ar fi trebuit să venim 
de mai multe ori, dar atmosfera de aici mi-a adus aminte de o fabulă: Era un român care 
orice i-ar fi zis soţiei lui, făcea cu totul invers, ca să poată să o aducă pe drumul cel bun, 
a trebuit să-i spună cu totul contrariul ca să poată să facă ceva bun. De această atitutine 
îmi aduce aminte domnul Badea, orice s-a discutat aici, a fost întotdeauna contrar. De 
multe ori nici nu aşteaptă să termine cineva, dânsul deja începe să atace aceste chestii. 
Nu ştiu de ce pentru că noi acum nu suntem în campania electorală şi am dori să ne 
păstrăm imaginea faţă de dânsul ca sportiv. Ne-a spus dânsul că nu s-au luat măsuri şi că 
trebuia demult să vină cineva să controleze dacă totul a fost în regulă sau nu a fost în 
regulă acolo. De câte ori a venit dânsul să vorbească cu noi până acum? Cum s-a trezit cu 
simţul responsabilităţii?  De ce încercăm să fructificăm tragediile în scop politic? De ce 
trebuie să folosim acum ce ni s-a întâmplat nouă ca dânsul să fructifice în scop politic? 
De ce nu a venit să vorbească până acum, că nu avem hidranţi şi tot ce trebuie? Vă rog să 
învăţaţi din ceea ce s-a întâmplat şi să faceţi acum să fie bine. Nu trebuie să judecăm ce a 
fost până acum. La momentul respectiv când ni s-a aprobat această locaţie pentru noi a 
fost foarte bine. Suntem în jur de 2.000-3.000 persoane care ne câştigăm existenţa din 
acest lucru. Doamna primar ne-a dat un deget şi ne-a scos din mlaştină, de ce trebuie 
acum să ne încurcăm de birocraţie? De aici de pe scaune se văd foarte uşor lucrurile. 
Nimeni nu trăieşte acolo între noi, nimeni nu ne ştie greutăţile, singura care a venit la 
momentul oportun a fost doamna primar şi ne-a văzut în cenuşă. Nu trebuie să folosiţi în 
mod personal necazurile oamenilor şi să luaţi măsuri că dvs. sunteţi aleşi de noi că pe noi 
ne reprezentaţi aici. Deci nu trebuie să folosiţi numai în scop personal necazurile noastre. 
D-na primar a făcut un lucru extraordinar acum şi să nu ne încurcăm în birocraţie. Nu ne 
transformaţi în hoţi pentru că noi n-avem unde să muncim.  
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     Dl. director Neagoe: 
     Mai am o completare înainte de vot. Lista nu a fost întocmită deoarece conform RLV 
de la faţa locului sunt 600 de locuri. În câteva zile nu s-a reuşit strângerea tuturor 
documentaţiilor. Oricum ajutoarele vor fi date în urma unei cereri. Se va face cerere, co 
copie după buletin, nişte criterii stabilite. De aceea în momentul de faţă nu s-a stabilit 
lista şi nu avem copiile după buletin ale tuturor persoanelor care au fost afectate. Prin 
urmare, în momentul de faţă stabilim. Sunt 600 de locuri.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 lei pentru fiecare 

comerciant afectat de incendiul produs în data de 11.12.2015 în Târgul Municipal 
Craiova şi cu domiciliul în Municipiul Craiova.  

Art.2.  Persoanele beneficiare de prevederile art.1, vor primi beneficiul asistenţei sociale 
o singură dată începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza 
metodologiei prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta. 

  Art.3. Sumele ce constituie acordarea ajutoarelor de urgenţă vor fi alocate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2016.  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
53. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Badea: 
     Îmi pare rău că a plecat d-na primar. Nu este nicio problemă, o să cerem executivului 
un punct de vedere scris pe ceea ce vreau să spun acum. În primul rând, ne exprimăm toţi 
regretul că nu am obţinut nominalizarea pentru cel puţin în finală a candidaturii de oraş 
capitală culturală europeană. În momentul actual, deja suntem în afara jocului. Părerile 
de rău deja sunt tardive. De aceea, având în vedere că în 2013 am înfiinţat asociaţia 
„Craiova – capitală culturală europeană” doresc să ştiu care au fost cheltuielile care s-au 
făcut pentru această asociaţie în ultimii doi ani şi jumătate de existenţă, doresc să ştiu 
unde s-au dus aceşti bani pentru a ne face o idee exactă a cheltuielilor. Totodată este 
extrem de important pentru noi terminându-se această competiţie ca această asociaţie să 
se desfiinţeze, iar resursa financiară alocată acestui proiect să fie îndrumată către sănătate 
sau educaţie. Nu în ultimul rând, aş vrea să văd din partea executivului o analiză pe 
strategia pe care noi am abordat-o, pentru că, până la urmă, deşi noi am zis că este 
secretă şi că nu necesită, să zicem, s-o ştim noi, consilierii, vedem din nefericire că ea 
este pierzătoare. Aşteptăm aceste răspunsuri în scris. Vă mulţumesc. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Sunt probleme mereu cu acest microfon. Aş dori să-l repare pentru şedinţa următoare.  
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     Eu ştiu că în cadrul primăriei sunt organe competente care să verifice starea străzilor 
din Craiova. Aş vrea să facă un tur de forţă prin tot oraşul să vadă că sunt foarte multe 
străzi degradate, foarte multe străzi pe care nu s-a introdus un autogreder măcar să 
îndrepte suprafaţa lor şi s-ar putea să vină o iarnă destul de grea să ne facă o surpriză. La 
acest capitol s-ar încadra şi strada Brestei. Intersecţiile cu str. Râului, vă spun că de cel 
puţin două luni de zile în mijlocul străzii se află doi stâlpi de semnalizare care 
semnalizează lipsa unui capac de la telecomunicaţii în mijlocul străzii. Oare două luni de 
zile a trecut toată lumea pe acolo, şi consilieri şi d-na primar, chiar n-a văzut nimeni 
această situaţie să se ia măsuri? Ori se vor lua măsuri în momentul în care va pica o 
maşină acolo cu totul. Vă mulţumesc. 
     D-na Gheorghiţă: 
     Intervenţia mea se referă tot la amenajare de străzi. Având în vedere că trebuie să 
ajutăm aceşti oameni să-şi mute locaţia târgului pe acea platformă betonată din str. 
Gerota, aş vrea să nu ne prindă nepregătiţi această mutare, aşa cum a fost data trecută şi 
acea străduţă Severeanu s-a făcut cu sens unic datorită devierii circulaţiei o perioadă 
bună de timp de pe str. Râului, pe Gerota şi Severeanu a tirurilor şi a maşinilor de tonaj 
greu. Capacele de canal sunt înfundate la aproape o jumătate de metru, sunt cratere pe 
acea stradă, aş dori atâta cât ne mai permite timpul până la sfârşitul anului ca să aducem 
acei oameni acolo, să asigurăm şi un trafic fluent pe acea stradă, eventual nişte locuri de 
parcare pentru că pentru locatarii din zonă va fi un coşmar, locurile de parcare vor fi 
puţine, se va parca pe carosabil, probabil în spaţiile dintre blocuri şi ar fi bine să 
asigurăm cât de cât un confort şi locuitorilor de acolo. 
       O altă stradă pentru care discut mereu cu direcţia de investiţii este în Popoveni, str. 
Brăila care a fost destul de des scormonită, starea iniţială fiind undeva pietruită, acum 
sunt adevărate cratere şi noroaie acolo, nimeni nu-şi asumă responsabilitatea aducerii 
străzii la nivelul de dinaintea lucrărilor, măcar o maşină de piatră ceva să-i scoată pe 
oamenii ăştia din iarnă să poată ieşi cu copiii din casă să-şi desfăşoare activitatea, ar fi 
bine venită. Asta este rugămintea mea. 
     O altă problemă pe care am mai pus-o şi anul trecut şi văd că nu s-a rezolvat este 
problema accesului maşinilor de marfă în oraşul Craiova. Este instituită o taxă de acces, 
am cerut să fie sturidată problema şi să se faciliteze plata acestei taxe aşa cum se practică 
şi în alte oraşe, în toate peco-urile cu direcţionarea banilor către taxe şi impozite Craiova 
pentru că oamenii în continuare pierd foarte mult timp să vină să facă o cerere, să ia 
aprobările, merg în Palace, plătesc, aşteaptă până când este semnată şi emisă autorizaţia 
şi pierd timp preţios, poate cu marfă perisabilă la marginea oraşului pentru acest acces. 
     Dl. Florescu: 
     În primul rând doresc să le mulţumesc colegilor care m-au validat în şedinţa de astăzi. 
Revin în consiliul local după aproximativ cinci ani şi sunt onorat de acest lucru dar, în 
acelaşi timp, constat că din păcate, o mare parte dintre problemele cu care ne confruntam 
prin anii 2010 – 2011, sunt nerezolvate şi acum sau se află în diferite stadii de rezolvare. 
Revin, aşa cum spuneam, în consiliul local cu dorinţa de a pune umărul ca oraşul nostru, 
ca municipiul Craiova să se dezvolte şi să ajungă la nivelul celorlalte municipii capitale 
de regiuni istorice ale României: Cluj, Timişoara, Iaşi, pentru că trebuie să recunoaştem 
că suntem la multe capitole sub nivelul acestor oraşe.  
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     De asemenea, sunt decis să muncesc, să fac tot ce pot eu pentru Craiova, să facem 
opoziţie în consiliul local bazată pe argumente, nu opoziţie de dragul opoziţiei şi să le 
spunem clar colegilor de la PSD că nu este corect să se laude cu proiectele fostei 
conduceri a Primăriei Craiova. Eu vă mulţumesc şi vă doresc „La mulţi ani!” colegilor 
care au mai rămas în sală şi care au avut răbdarea să rămână până la sfârşitul acestei 
şedinţe.  

 
 
 
Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 17.12.2015. Vă mulţumesc pentru 

participare.  
 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Marian Vasile Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


