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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 23.02.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
     Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri 
absenţi motivat (dl. Câplea şi dl. Nicolicea) şi 1 loc este vacant prin demisia d-lui 
consilier Matei Sorin. Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
  Permiteţi-mi să vă fac cunoscut controlul de legalitate exercitat de către Prefectul 
Judeţului Dolj. Au fost adoptate 29 de hotărâri, hotărâri cu exercitarea controlului de 
legalitate până în acest moment 21, toate temeinice şi legale, fără control de legalitate în 
acest moment – 8 hotărâri de consiliu.  
      Daţi-mi voie să vă supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data 
de 26.01.2017. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.   
        Îl invit pe dl. consilier Radu Marin Traian  să prezideze lucrările şedinţei de 
astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin dispoziţia nr. 1959/17.01.2017, 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 23.02.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1.  Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2017. 

3. 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 martie 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii modalităţi de identificare a beneficiarilor de 
stimulent educational pentru copiii din grădiniţe proveniţi din familii defavorizate.  
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.786/2013 referitoare la stabilirea modalităţii de acordare a unor beneficii 
sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii “Oltenia”  Craiova, pentru anul 2017.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului administratorului S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dlui. Lungu Florin-Gabriel, din 
funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L.  

10. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului dlui. Manda Marian-Sorin, 
administrator al S.C. R.A.T. SRL.  

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului S.C. R.A.T. SRL.  
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale 
spitalelor clinice din municipiul Craiova.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.69/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia locală de ordine publică.  

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.03.2017, ordinea de zi. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.402/2007 referitoare la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, şi cu 
municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, prin consiliile locale respective. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008. 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba 
şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova.  

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului  referitor la aplicarea taxei 
pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova.  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii în municipiul Craiova, în anul 2017. 
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22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în 
favoarea S.C. ALIA S.A. Craiova, asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Aleea Hortensiei, nr.4 C. 

24. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului-imobil, situat în str. Constantin 
Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate şi autorizate din municipiul 
Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.69251/2007 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul 
Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician 
dentar. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul 
Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa. 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul 
Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr. 
42N/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. MIZA FLOR S.R.L. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca 
obiect terenuri proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, 
Parcelele 12 şi 13. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de atribuire în folosinţă 
gratuită nr.25250/2012 încheiat între municipiul Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect terenurile situate în Aleea Teatrului, 
nr.1. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.2174/2011 pentru proiectul „Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în 
Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, în scopul îndeplinirii integrale a 
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii 
acestuia.  
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36. Întrebări şi interpelări. 
 
Peste ordinea de zi: 
 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ”;  

 
 D-ra Consilier Local Predescu: 

      Cu privire la ordinea de zi, ieri în comisia juridică, la punctul 6 de pe ordinea de zi, a 
fost votat un amendament în sensul subordonării Serviciului organizare şi promovare 
evenimente culturale direct managerului. Din partea comisiei juridice propunem 
retragerea de pe ordinea de zi către executiv şi solicităm să-şi însuşească propunerea 
noastră pentru ca aceste modificări propuse de comisia juridică să fie discutate în 
consiliul administrativ. 
     Dl. Preşedinte: 
     Executivul este de acord cu propunerea şi retrage acest punct de pe ordinea de zi.  
     Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost anunţată, fără punctul nr. 6. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  

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

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2017. 

3. 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 martie 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii modalităţi de identificare a 
beneficiarilor de stimulent educational pentru copiii din grădiniţe proveniţi din 
familii defavorizate.  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.786/2013 referitoare la stabilirea modalităţii de acordare a unor 
beneficii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului administratorului S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dlui. Lungu Florin-Gabriel, din 
funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L.  

9. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului dlui. Manda Marian-Sorin, 
administrator al S.C. R.A.T. SRL.  
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10. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului S.C. R.A.T. SRL.  
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale spitalelor clinice din municipiul Craiova.  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.69/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia locală de ordine publică.  

13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.03.2017, 
ordinea de zi. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.402/2007 referitoare la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, şi cu 
municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, prin consiliile locale respective. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008. 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot 
aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova.  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului  referitor la aplicarea taxei 
pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii în municipiul Craiova, în anul 2017. 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în 
favoarea S.C. ALIA S.A. Craiova, asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Aleea Hortensiei, nr.4 C. 

23. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului-imobil, situat în str. 
Constantin Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate şi autorizate din 
municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018. 
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25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.69251/2007 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul 
Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 

26. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, 
tehnician dentar. 

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul 
Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul 
Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr. 
42N/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. MIZA FLOR S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune având 
ca obiect terenuri proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul 
Roşu, Tarlaua 51, Parcelele 12 şi 13. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de atribuire în folosinţă 
gratuită nr.25250/2012 încheiat între municipiul Craiova şi Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect terenurile situate în Aleea 
Teatrului, nr.1. 

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

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 
nr.2174/2011 pentru proiectul „Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic 
în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, în scopul îndeplinirii integrale a 
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii 
acestuia.  

35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ”;  

36. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
1.  Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 

municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2016. 
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2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2017. 
D-ra Consilier Local Predescu: 
La punctul 2 de pe ordinea de zi, tot în comisia juridică s-a votat amendamentul în 

sensul introducerii la art. 1 al alineatului 2 cu textul „Se alege preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru  perioada iunie-august 2017, dl./d-na” 
şi solicit ca proiectul de hotărâre să fie votat cu acest amendament. 

Pe de altă parte în ceea ce priveşte nominalizarea persoanelor pentru perioada 
martie-mai 2017 propunem pe dl. consilier Radu Marinescu, iar pentru perioada din 
alineatul 2, iunie- august 2017, propunem pe dl. consilier Bărăgan Stelian. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Acest punct 2 îl consider un adevărat pumn în gură pus opoziţiei din consiliul local 

al municipiului Craiova. Trebuie să înţelegem odată că s-a terminat campania electorală 
de şapte luni, am intrat într-un mandat de patru ani. Noi suntem colegi aici. Noi suntem 
Parlamentul Craiovei, care trebuie să conducem oraşul acesta. Mi se pare o măsură care 
dezbină şi mai mult un consiliu local şi aşa foarte dezbinat şi vă spun că ştiu ce spun în 
sensul că am văzut situaţia din consiliile locale în mandatul 2008 – 2012 când am avut o 
relaţie foarte bună şi atunci noi eram 15, şi PSD erau 9 şi au condus şedinţe de consiliu 
local şi d-ra Bianca Predescu şi dvs., dl. preşedinte, şi dl Nedelescu. Sunteţi în sală. Prin 
condiţiile pe care le expuneţi dvs., niciodată un consilier de la PNL nu va putea conduce 
o şedinţă de consiliu local. Nu cred că este normal. Nu aţi câştigat cu 100% în Craiova, 
aţi câştigat cu un alt scor. Noi avem 20% şi dorim ca două din 10 şedinţe de consiliu 
local să fie conduse de consilieri de la PNL. Acesta este un punct de vedere. 

În altă ordine de idei, propun pe dl. Vasile Marian să conducă următoarele trei 
şedinţe de consiliu local.  

Şi vreau să vă mai promit un lucru. Următoarele alegeri probabil că le veţi pierde şi 
noi vă promitem încă de pe acum că vă vom lăsa să conduceţi şedinţe de consiliu local pe 
baza procentelor pe care le veţi obţine.  

Dl. Secretar Mischianu: 
Cu permisiunea dvs. executivul îşi însuşeşte amendamentul pentru următoarele trei 

luni, deci avem două perioade, 3 respectiv 3 luni, iar acum urmează ca dvs. să supuneţi la 
vot preşedintele de şedinţă pentru cele 6 luni.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot acest proiect cu amendamentele însuşite de executiv. Cine este pentru, 

abţineri, împotriviri? Votat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Şi propunerea mea vă rog s-o supuneţi la vot.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot propunerea făcută de dl. Florescu. 
D-ra Consilier Local Predescu: 
Procedural a fost corect atâta timp cât executivul şi-a însuşit amendamentul, se 

supune la vot proiectul cu amendament cu tot. Numai dacă executivul nu făcea această 
menţiune, se propunea mai înainte la vot amendamentul şi după aceea proiectul în tot. Ca 
atare, s-a supus la vot proiectul cu amendament cu tot, are art. 1 două alineate cu cele 
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două perioade. Pentru fiecare dintre cele două perioade eu am făcut propuneri. În măsura 
în care s-a votat şi s-a votat deja cu art. 1 cu două alineate cu perioade şi persoane, este 
lipsită de obiect psupunerea la vot a amendamentului d-lui consilier Florescu atâta timp 
cât s-au votat  persoane pentru fiecare dintre cele două perioade. Nu mai avem ce să 
supunem la vot. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu cred că suntem într-o altă epocă a istoriei. Nu pot să cred că facem o propunere 

aici şi nu se mai poate supune la vot pentru că s-a supus o dată la vot propunerea 
domnişoarei. Vă rog frumos să conduceţi şedinţa şi să supuneţi la vot amendamentul 
propus de mine. Pică amendamentul, nu este nicio problemă, că aici este un meci cu 
rezultatul dinainte cunoscut.  

Dl. Preşedinte: 
Pentru dorinţa dvs, deşi nu are niciun fel de relevanţă, supun la vot amendamentul d-

lui Florescu. Cine este pentru? Votat cu 5 voturi pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, 
Sirop, Diaconu) şi 19 voturi împotrivă.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru perioada martie-mai 2017, dl. Marinescu Radu. 
           (2) Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru    perioada iunie-august 2017, dl. Bărăgan Stelian. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu). 

 
 

3. 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 martie 
2017. 
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 martie 2017, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii februarie 2017, 
către R.A.T. SRL, se va face în baza decontului emis.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi R.A.T. SRL 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 noii modalităţi de identificare a 
beneficiarilor de stimulent educational pentru copiii din grădiniţe proveniţi din 
familii defavorizate.  
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 modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional 

pentru copiii din grădiniţe proveniţi din familii defavorizate, precum şi 
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75/2016. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013 referitoare la stabilirea modalităţii de 
acordare a unor beneficii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din 
municipiul Craiova.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea art.1, pct.c din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.786/2013, care va avea următorul conţinut: 
“persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte venituri 
cumulate până la 520 lei/lună; 

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

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

 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului administratorului S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Consilierii partidului Naţional Liberal vor vota împotrivă atât la punctul 7 cât şi la 

punctul 9, atât la punctul 11 cât şi la punctul 12 şi motivăm această acţiune datorită 
faptului că ne propuneţi să desemnăm administratori nişte persoane care nu au o 
recomandare foarte consistentă şi plus faţă de acest motiv nu suntem foarte convinşi de 
legalitatea acestor numiri având în vedere că există legi care ne obligă ca aceste numiri în 
consiliile de administraţie sau administratori să le facem prin intermediul firmelor de 
recrutare. Vă rog să consemnaţi. Muţumesc frumos. 

Dl. Viceprimar Genoiu: 
Aş vrea să-l rog pe dl. Secretar să ne explice cum stau lucrurile vis a vis de aceste 

firme de recrutare, când se aplică, cum se aplică, de ce se aplică şi de ce nu se aplică.  
Dl. Secretar Mischianu: 
Vă fac cunoscută reglementarea prevăzută de art. 67 lit. E din Legea 215/2001. 

„Primarul numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes local”. Acesta este cadrul general.  Însă din 2010 de când 
autoritatea locală a dispus reorganizarea entităţilor din subordine din sfera serviciilor 
publice, această competenţă a fost partajată împreună cu deliberativul, respectiv consiliul 
local. În acest sens, pentru transparenţă decizională, toată procedura, criteriile, contractul 
de administrator au fost supuse aprobării dvs. ca în momentul în care desemnaţi un 
administrator la o entitate, să aveţi posibilitatea să cenzuraţi clauzele contractuale ale 
contractului de mandat. Avem într-adevăr şi o reglementare expresă: Ordonanţa 
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109/2011 unde în mod expres legiuitorul face trimitere la instituţii publice şi include în 
această categorie regiile autonome şi societăţile comerciale unde avem calitatea de 
acţionar. Potrivit Legii 31/1990 a societăţilor comerciale, această calitate de acţionar este 
specifică numai societăţilor pe acţiuni. Noi nu avem nicio entitate în subordinea sau sub 
tutela autorităţii locale care să aibă calitatea de societate pe acţiuni. Avem numai SRL-
uri. SRL-ul are în specificul său doar calitatea de asociat. Pe cale de consecinţă, această 
reglementare din Ordonanţa 109/2011 nu se aplică SRL-ului. Aceasta este condiţia de 
legalitate şi dvs. aveţi de-a face la Compania de Apă avem reglementare pe Ordonanţa 
109 desemnarea Consiliului de administraţie şi a directorului şi la RAADPFL, avem 
după cum ştiţi, desemnată pe procedura din Ordonanţa 109 consiliul de administraţie şi 
directorul, fiindcă doar la aceste categorii se referă legiuitorul în actul normativ pe care l-
am invocat.  

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

Art.1. Se aprobă contractul de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin,  
administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
aprobarea contractului de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., dl.Mărăcine Alin-Mădălin şi dl.Nelu Pîrvu vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu).  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dlui. Lungu Florin-Gabriel, 
din funcţia de administrator al TERMO URBAN 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 ia act de demisia dlui. Lungu Florin-Gabriel, din funcţia de administrator al 

TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 

Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., propunerea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., dl.Lungu Florin-Gabriel şi dna.Bedelici Nicoleta Livia vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu).  
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8. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  TERMO URBAN 
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 desemnarea dnei. Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator al 

TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., începând cu data de 23.02.2017. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 

Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., propunerea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., dna. Nicolăiţă Lorena şi dna.Bedelici Nicoleta Livia vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu).  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului dlui. Manda Marian-Sorin, 
administrator al S.C. R.A.T. SRL.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă încetarea contractului de administrare, prin acordul părţilor, al dlui. 

Manda Marian-Sorin, administrator al R.A.T. SRL, începând cu data de 
23.02.2017. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, încetarea contractului de 
administrare al dlui. Manda Marian-Sorin. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Manda 
Marian-Sorin şi dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului S.C. R.A.T. SRL.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1.   (1)  Se aprobă desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al 
R.A.T. SRL, începând cu data de 23.02.2017. 

             (2)  Cuantumul remuneraţiei lunare a dlui. Tănăsescu Marcel se stabileşte la 
nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar al 
municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă al dlui.Tănăsescu Marcel 
încheiat cu R.A.T. SRL, pe perioada exercitării mandatului de administrator. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul Constitutiv al R.A.T. SRL şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.5/2016. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, propunerile prevăzute la 
art.1- 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Se împuternicește dl. Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. 
Tănăsescu Marcel şi dl. Zorilă Dan vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Vasile, Sirop, Diaconu).  

 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile 
de administraţie ale spitalelor clinice din municipiul Craiova.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vreau să ridic aceeaşi problemă pe care dorea s-o ridice şi colega mea, d-na 

Ungureanu, dar nu i-aţi dat din păcate, dreptul de a vorbi. Şi aici la punctul 12 la fel ca şi 
la punctele anterioare la care doamna Ungureanu dorea să ridice această problemă, noi 
numim persoane în consiliile de administraţie pe care nici măcar nu le cunoaştem. 
Referitor la această persoană pe care noi o numim în consiliul de administraţie al 
Spitalului Filantropia, înţeleg că este directorul Direcţiei de Agrement şi Baze Sportive 
din Craiova. Am insistat la două comisii să-l vedem, să se prezinte şi, eventual să ne 
spună competenţele în ceea ce priveşte politica de sănătate, dar măcar să-l vedem. La 
două şedinţe aceşti oameni pe care dvs. îi votaţi şi îi puneţi, stimaţi colegi PSD, ALDE şi 
Mişcarea Populară, nici măcar nu i-aţi văzut la faţă, nu mai vorbim de competenţe. 
Haideţi, vă rog frumos, să ne comportăm cu regiile subordonate, cu spitale şi cu toate 
SRL-urile subordonate primăriei ca şi cum ar fi SRL-urile noastre. Eu nu cred că vreun 
coleg de la PSD, ALDE şi Mişcarea Populară şi-ar pune administrator la firmă fără să-i 
cunoască, fără să-i vadă la faţă, nu cred că şi-ar numi consilii de administraţie fără să se 
intereseze ce viziune au vis a vis de regia, de societatea noastră. Deci noi suntem 
acţionarii majoritari, bineînţeles, în numele craiovenilor. Cerem prea mult să vedem o 
persoană la faţă pe care o numim în consiliul de administraţie la Spitalul Filantropia sau 
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la Termo Urban? Nu mai discutăm de competenţele acestora ci măcar să-i vedem la faţă. 
Suntem în 2017. 

D-ra Consilier Local Predescu: 
Dacă aţi fi citit legea mai bine, vedeaţi că nici nu trebuie s-o vedem la faţă pe această 

doamnă. Se înlocuieşte reprezentantul primarului în consiliul de administraţie. 
Reprezentantul primarului în consiliul de administraţie este numit prin dispoziţie de 
primar, un act administrativ unilateral. Dar pentru că în finalul dispoziţiei legale se arată 
că în tot, hotărârea cu privire la componenţa consiliului de administraţie este supusă 
votului autorităţii deliberative, de aceea figurează pe ordinea de zi acest proiect şi noi ne 
pronunţăm cu privire la validarea în tot a componenţei consiliului de administraţie, prin 
faptul că s-a modificat persoana care reprezintă primarul în consiliul de administraţie. 
Dacă eram ab inizio când votam, pentru că s-a votat de atâtea ori, noi, din partea 
consiliului local, legea spune doi reprezentanţi au fost votat, primarul, prin dispoziţie de 
primar putea să numească pe cine vrea şi se vota în tot. Noi acum nu facem decât să dăm 
votul pentru partea finală că trebuie să votăm în tot urmare faptului că s-a modificat 
identitatea unei persoane. Vă rog să supuneti la vot.  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Am solicitat cuvântul la acest punct mai ales că domnişoara ne-a înarmat şi cu 

câteva argumente juridice. Eu nu ştiu la ce facultate de drept din România se învaţă ca 
atunci când votezi pe cineva, nu trebuie să-l vezi. Propun executivului să trimită 
consilierii locali la nişte cursuri, pentru că sunt mulţi consilieri noi, unii sunt foarte vechi, 
poate chiar prea vechi şi au uitat şi vă rog foarte mult să vă gândiţi la nişte cursuri pentru 
că avem o responsabilitate enormă în acest municipiu de 300 mii locuitori şi ni se pare că 
tratăm această responsabilitate cu o uşurinţă incredibilă. 

Dl. Viceprimar Genoiu: 
Vreau să completez puţin ceea ce a spus foarte corect domnişoara consilier. Legea 

Sănătăţii prevede la art. 187 alin. 1 „în cadrul spitalului public funcţionează un consiliu 
de administraţie format din 5-6 membri care au rolul de  a dezbate principalele probleme 
de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului. Membrii consiliului de administraţie 
pentru spitalele publice din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 2 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 1 reprezentant numit de primar, 1 reprezentant al 
Facultăţii de Medicină pentru spitalele clinice, 1 reprezentant al structurii teritoriale a 
Colegiului Medicilor, 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor 
Medicali. Toate aceste autorităţi şi-au desemnat reprezentantul în consiliul de 
administraţie, noi am avut desemnat de primar un reprezentant în persoana d-nei Ioana 
Stoian  care, odată cu 1 ianuarie 2017 direcţia dânsei a fost transformată în serviciu 
public, şi a pierdut calitatea de funcţionar public, şi a fost desemnat prin dispoziţie de 
primar dl. Cricorian Dan care a fost director adjunct la RAADPFl o perioadă destul de 
lungă, eu acolo l-am găsit când am venit în primărie, inginer constructor pentru că 
atributul primăriei în tot ce înseamnă spitale este de a asigura baza materială. Noi nu 
avem implicare în actul medical. În actul medical sunt reprezentanţii tuturor celor pe care 
vi i-am citit anterior. Motiv pentru care a fost desemnat un inginer care poate să ne 
informeze în permanenţă, pe mine ca locţiitor al primarului, de tot ce înseamnă baza 
materială a spitalului. Ăsta este motivul pentru care a fost schimbată d-na Stoian pentru 
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că a pierdut calitatea de funcţionar public, iar motivaţia pentru care noi trebuie să votăm 
este acest tot al consiliului de administraţie al spitalului respectiv. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliul de administraţie 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, în sensul înlocuirii dnei. 
Stoian Ioana, cu dl.Cricorian Dumitru, director Direcţia Baze Sportive şi 
Agrement din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.552/2014. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Vasile, Sirop, Diaconu).  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.69/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia locală de ordine publică.  
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 componenţei Comisiei locale de ordine publică, după cum 

urmează: 
a. se înlocuieşte dna. Lia-Olguţa Vasilescu, în calitate de preşedinte, cu  dl.Mihail 

Genoiu, Viceprimar cu atribuţii de Primar al Municipiului Craiova; 
b.  se înlocuieşte dl.Popa Mauriciu, în calitate de membru, cu dl. Tiţoiu Marius-

Sorin-comisar şef de poliţie.   
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.03.2017, 
ordinea de zi. 
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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 împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
10.03.2017, ordinea de zi cu privire la înfiinţarea unui punct de lucru al Companiei 
de Apă „Oltenia” S.A., la Staţia de Epurare Ape Uzate Craiova, Făcăi, Dolj. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. 
Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la lucrările Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se 
împuterniceşte dl. Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze  ordinea 
de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., dna.Creţu Cristina Mădălina şi dl. Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în 
gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
    Art.l. Se aprobă tarifele pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2016. 

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.402/2007 referitoare la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă desemnarea Administratorului Public al Municipiului Craiova, dl. 
Marian-Sorin Manda, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, 
precum şi Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.402/2007. 

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu judeţul Dolj, prin 
Consiliul Judeţean Dolj, şi cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, 
prin consiliile locale respective. 
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 desemnarea dnei. Delia Ciucă, Director executiv în cadrul Direcţiei 

Servicii Publice, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, precum şi Hotărârile Consiliului Local al 
Muncipiului Craiova nr.360/2008 şi nr.37/2012. 

Art.3.  Se aprobă desemnarea dnei. Alina Marin, inspector de specialitate în cadrul  
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, în calitate de 
reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului 
Local Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna.Delia Ciucă şi dna. 
Alina Marin 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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17. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.297/2008. 
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 Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte dl. Manda Marian-Sorin, să semneze actele adiţionale de 
modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2012 şi nr.297/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” şi 
dl.Manda Marian-Sorin 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 stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot 
aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către 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 stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua 

cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului  referitor la aplicarea 
taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului 
Craiova.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea 
autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017, după cum 
urmează: 

               I.  Art.13 alin.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„ (1)  Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul/sediul/reşedinţa în municipiul 
Craiova care au în proprietate autovehiculele înregistrate în evidenţa fiscală a 
Direcţiei Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova, care utilizează în mod curent  
parcările de pe domeniul public, cu excepţia celor prevăzute la secţiunea 2.2 
Parcarea pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizată cu indicatorul 
„Parcare cu plată”,  au obligaţia de a achita taxa de parcare şi de a solicita  
eliberarea vinietei. ” 

        II. La art.13 se introduc două noi alineate, care vor avea următorul conţinut : 
„ (3) Utilizarea domeniului public de către autovehiculele din parcul auto al 

autorităţilor şi organismelor din componenţa Sistemului Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă prevăzut în O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare, care utilizează locurile publice pentru prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, 
financiare şi de altă  natură necesare restabilirii stării de normalitate,  nu se 
consideră parcare curentă pe domeniul public ”. 
„ (4) Utilizarea domeniului public de către autovehiculele aparţinând operatorilor 

de transport şi trasportatorilor autorizaţi, în exercitarea serviciului de transport 
public local conform Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu se consideră parcare curentă pe 
domeniul public ”. 

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin structurile funcţionale: Serviciul 
Administraţiei Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Servicii 
Publice şi Poliţia Locală Craiova a Municipiului Craiova vor duce 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 listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii în municipiul Craiova, în anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în 
Municipiul Craiova, în anul 2017, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Lista prevăzuă la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Municipiului 
Craiova, în termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura 
în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă 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, 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.  

 
 

22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
în favoarea S.C. ALIA S.A. Craiova, asupra terenului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str.Aleea Hortensiei, nr.4 C. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea 

S.C.ALIA S.A. Craiova, asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 1214 mp., situat în str.Aleea Hortensiei, 
nr.4C, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 15 ani. 
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Art.3. Cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1 din prezenta hotărâre, se va stabili prin raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. ALIA S.A. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea 
cuantumului prestaţiei, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani, a terenului 
identificat la art.1, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale adoptate 
pentru fiecare an. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. ALIA S.A. 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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului-imobil, 
situat în str. Constantin Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
  Art.1.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a bunului-imobil „locuinţă Bloc 5, sc. 1, ap. 19, 2 camere, 
în suprafaţă de 49,94 mp.”, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat  în str.Constantin Argetoianu, nr.10. 

Art.2. Se aprobă vânzarea, către Brezoi Valeriu, în condiţiile Decretului Lege nr. 
61/1990 şi ale Legii nr.85/1992, a bunului-imobil identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, la preţul de 8339 lei, stabilit de instanţele de judecată în dosarul 
nr.7341/215/2014. 

Art.3.Cheltuielile ocazionate de intabularea pe numele Municipiului Craiova şi cele  
ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la 
notarul public, a bunului-imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre, precum şi 
cheltuielile de publicitate imobiliară la OCPI Dolj, vor fi suportate de domnul 
Brezoi Valeriu.    

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-
cumpărare şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege 
la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj. 

Art.5. Contractul de închiriere nr. 479/12.11.2012, încheiat între Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Brezoi Valeriu, 
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va înceta la data încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare a bunului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 144/2012 şi nr. 
522/2007. 

Art.7. 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 Brezoi Valeriu 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate şi autorizate din 
municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018. 
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 reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018, 
conform anexelor 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2016. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  
 
 
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.69251/2007 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în 
municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 
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 închiriere nr.69251/30.07.2007 având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, în suprafaţă utilă de 150,61 mp., situat în 
municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36, în sensul înlocuirii părţii 
contractante Partidul Conservator - Filiala Judeţeană Dolj, cu Partidul Alianţa 
Liberalilor şi Democraţilor – ALDE – Filiala Judeţeană Dolj. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere 
nr.69251/2007 identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere  nr.69251/2007. 
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Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.327/2007 referitoare la repartizarea spaţiului cu 
destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi 
Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE – Filiala Judeţeană Dolj 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 încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, 
tehnician dentar. 
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, prin denunţare unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.83858/03.06.2013, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician dentar al Cabinetului de 
Tehnică Dentară PFA Stănoescu Rodica, având ca obiect exploatarea spaţiului 
situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, începând cu 17.03.2017. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.83858/2013. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi 
nr.337/2013. 

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

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

nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Cabinetul Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa. 
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.125156/28.01.2005, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia-
Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia-
Ancuţa, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Craiova, str. Craioviţa Nouă, 
bl.160 G, ap.1, pentru o perioadă de 6 ani şi o lună, începând cu data de 
02.03.2017, până la data de 01.04.2023. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125156/2005. 

Art.3. La data intrării în vigoare a 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 Cabinetul Medical 
Individual Dr.Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Cabinetul Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta. 
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.125157/28.01.2005,  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Al.Violeta, având ca obiect 
spaţiul situat în municipiul Craiova, str. Craioviţa Nouă, bl.160 G, ap.1, pentru o 
perioadă de 6 ani şi o lună, începând cu data de 02.03.2017, până la data de 
01.04.2023. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125157/2005. 

Art.3. La data intrării în vigoare a 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 Cabinetul Medical 
Individual Dr. Sterie Al. Violeta 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 modificarea obiectului contractului de închiriere 

nr. 42N/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. MIZA FLOR S.R.L. 
Dl. Secretar Mischianu: 
La acest proiect de hotărâre a fost modificat raportul şi cu această modificare să fie 

supus votului dvs.  
Dl. Preşedinte: 
Cu această modificare, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este 

pentru? 
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Art.1. Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere nr. 42N/2012, încheiat 
între Municipiul Craiova şi S.C. MIZA FLOR COM S.R.L.,  în sensul diminuării 
suprafeţei terenului situat în municipiul Craiova, str.Henri Coandă, nr.62, de la 
34,00 mp., la 27,36 mp. 

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

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2012 şi 
anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. MIZA FLOR COM 
S.R.L.,  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 prelungirea duratei unor contracte de concesiune 

având ca obiect terenuri proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, 
zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, Parcelele 12 şi 13. 
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, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de  

concesiune nr.325/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Manolescu 
Marian, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr.18), situat în str. 
Constanţa nr.47 S (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.330/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Pascu Maria, 
ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 51), situat în str. 
Constanţa nr.45 F ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.3. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.333/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Bibilică 
Marian şi Durac Regina, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr.6), 
situat în str. Constanţa nr. 47 G ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.4. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.334/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Bibilică Stela, 
ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 7), situat în str. Constanţa 
nr.47 H ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.5. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.335/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Neguţ Paul 
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prin mandatar Musi Miţa, ce are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 9), 
situat în str. Constanţa nr.47 J ( fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.6.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr.336/01.03.2012 încheiat între municipiul Craiova şi Musi Miţa, ce 
are ca obiect concesionarea terenului ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 3), situat în str. Constanţa 
nr.47 D (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.7. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de prelungire a contractelor de concesiune prevăzute la art.1-6 din prezenta 
hotărâre. 

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător a 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.217/2010 referitoare la 
modalitatea de atribuire a unor loturi de teren din municipiul Craiova. 

Art.9. 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.  
 
 
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de atribuire în 

folosinţă gratuită nr.25250/2012 încheiat între municipiul Craiova şi Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect terenurile 
situate în Aleea Teatrului, nr.1. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea, pe o perioada de 5 ani, dar nu mai mult de perioada 

funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a duratei 
contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr.25250/23.02.2012 încheiat între 
Municipiul Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 
având ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită, a două terenuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova,în suprafaţă de 60 mp. şi respectiv 
77mp., situate în Aleea Teatrului, nr.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr.25250/23.02.2012. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2012.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
  Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din   prezenta hotărâre. 

Art.2.La data intrării în vigoare a 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, modificată şi completată 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.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova.    
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

prezenta hotărâre; 
      b) anularea poziţiilor cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din  prezenta hotărâre. 
                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

               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. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare 

nr.2174/2011 pentru proiectul „Craiova Water Park-Complex de agrement 
acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, în scopul îndeplinirii 
integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării 
funcţionalităţii acestuia.  
Dl. Consilier Local Vasile: 

    Astăzi discutăm despre nefericita situație a proiectului Water Park, o situaţie în care 
trebuie să recunoaştem cu toţii că am fost aduși de către fosta administrație Lia Olguţa 
Vasilescu împreună cu PSD și face parte dintr-o grea moștenire pe care fostul primar a 
lăsat-o primarului interimar. Dar această discuţie face parte dintr-o analiză pe care o 
vom avea ulterior. Astăzi avem o situaţie extrem de complicată cu acest proiect Water 
Park. Practic, termenul de finalizare al acestui proiect este 30 aprilie 2017. Astăzi știm 
cu toţii că nu avem nicio șansă să ne ținem de acest termen de finalizare. Asta înseamnă 
că din banii craiovenilor trebuie să plătim 24 de milioane 348 mii de lei. O să fiu foarte 
scurt. Vreau să vă rog să analizăm astăzi atât situația de astăzi, cât şi situaţia de peste 
180 de zile. Pentru că avem două situaţii. Avem situaţia de astăzi, 23.02.2017, în care 
ne găsim în imposibilitatea de a termina proiectul Water Park în timp util. Ne dorim să 
dăm o hotărâre de consiliu şi sperăm că ADR sau alte organisme abilitate să ne mai 
păsuiască cu încă 180 de zile, practic despre asta discutăm astăzi. Vreau să vă spun că 
acest contract de finanțare a fost semnat pe 9.09.2011, datorită şi graţie rodului muncii 
vechii administrații. Țin să-i felicit încă o dată pe cei care sunt și acum în primărie care 
au lucrat foarte mult la acest proiect, astfel încât în 2011 să obţinem finanţare pentru 
proiectul Water Park. Contractul de lucrări în schimb, a fost semnat în timpului 
doamnei Lia Olguţa Vasilescu, mai exact  pe 6 februarie 2013, având ca termen de 
finalizare 2015. Dacă fosta administrație urmărea lucrările, mergea pe teren, făcea ceea 
ce este normal să facă, nu depășeam termenul de 2015, la fel cum s-a întâmplat cu 
întârziere de ani de zile şi în Bariera Vâlcii, cu întârziere de ani de zile şi cu stadionul 
de atletism și multe altele care, repet, acum sunt o grea moştenire lăsată de fosta 
domană primar pentru primarul interimar şi de aceea vreau să discutăm şi despre 
prelungirea de 180 de zile  pentru că s-ar putea ca actualul primar interimar, împreună 
cu noi, tot consiliul local să lăsăm o moştenire şi mai grea viitorului primar, care va fi 
ales probabil în vara acestui an. Acest contract de lucrări din 2013 care trebuia terminat 
în 2015, a fost deja prelungit de trei ori. A fost prelungit în 2015 până la data de 
29.11.2015, a fost prelungit în 2015 până la data de 30.06.2016, a fost prelungit a treia 
oară în 2016 până la data de 30.04.2017. Adică peste câteva zile. Dacă am înţelege într-
un fel sau altul aceste prime trei prelungiri, care, repet, din punctul nostru de vedere se 
datorează doar incompetenţei administrative, însă această prelungire n-o mai înţelegem. 
De ce? Pentru că de un an de zile, şantierul Water Park este blocat de către primăria 
Craiova. În anul trecut în martie, pe 9 martie, s-a revocat autorizaţia de construcţie. Am 
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încercat să caut să înţeleg ce înseamnă acest lucru, cred că este un caz unic în România, 
o autorizaţie care s-a dat în 3 martie anul trecut şi s-a revocat în 9 martie anul trecut. În 
ciuda numeroaselor interpelări, atât ale mele, cât şi ale colegilor mei, nici până în ziua 
de astăzi nu am înţeles de ce s-a dat autorizaţie greşită pe data de 03.03., de ce s-a 
revocat această autorizaţie pe data de 09.03., cert este că noi, Primăria Craiova, am 
blocat şantierul acum un an, şantier blocat în continuare prin lipsa autorizaţiei de 
construcţie. Deci chiar dacă ADR sau organismele abilitate de fonduri europene, ne vor 
păsui cu 180 de zile, asta nu înseamnă că noi vom putea face. Pentru că, repet, în 
situaţia de astăzi, 23.02.2017, noi trebuie să pregătim din banii craiovenilor, cei 24 
milioane de lei să-i plătim, să-i dăm înapoi Uniunii Europene pentru incompetenţa 
administrativă a noastră, nu din vina craiovenilor.  
 Asta este situaţia de astăzi. Dar vă rugăm să analizăm pentru că trebuie să gândim 
pe termen mediu şi lung, toată lumea vorbeşte de dezvoltare durabilă, de sustenabilitate, 
aceştia sunt termenii anului. Nu putem să vedem doar ce se întâmplă până mâine, 
trecem de alegerile locale din vară şi pe urmă vedem, să se descurce noul primar. Nu se 
poate. Din punctul nostru de vedere, având în vedere toate cele expuse anterior, peste 
180 de zile ne vom găsi în aceeași situație, pentru că, repet, nu avem nici măcar 
autorizaţia de construcţie. Orice craiovean ştie cât durează autorizaţia de construcţie. 
Din momentul în carte vom avea autorizaţia de construcţie, vom putea continua şi 
finaliza lucrările până înoctombrie. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în 180 de 
zile. Îmi este greu să cred că se va întâmpla şi atunci trebuie să ne gândim de astăzi, 
având în vedere că peste câteva zile, sper, vom analiza şi vom vota bugetul Craiovei pe 
anul 2017, să ne gândim de acum să disponibilizăm această sumă pe care eu, personal, 
din păcate, cu părere de rău, dar cred că va trebui să o plătească craiovenii la sfârşitul 
anului, 24 milioane de lei. Asta este situaţia de astăzi, craiovenii să plătească această 
incompetenţă şi s-ar putea să ajungem peste 180 de zile să plătim. Tot timpul, consilierii 
PNL alături de critici au venit cu soluţii. De cele mai multe ori nu le-aţi luat în 
considerare şi de asta am ajuns în situaţia asta în care am ajuns. Propunerea noastră este 
să analizaţi cu mare atenţie bugetul pe care îl vom întocmi şi îl vom vota la începutul 
acestui an pentru că s-ar putea, sunt şanse de 90% ca la sfârşitul anului să trebuiască 
noul primar care va fi ales în vară să plătească 24 milioane de lei din buzunarul 
craiovenilor, bineînţeles.  În consecinţă, noi nu vom vota această hotărâre pentru că 
suntem convinşi că maşinăria PSD, ALDE şi Mişcare Populară, va funcţiona şi acest 
proiect va trece, dar nu vom vota ca semnal de alarmă că ne trebuie mult mai multă 
responsabilitate. Trebuie să avem grijă de banii craiovenilor.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Aş vrea să am o intervenţie scurtă, dar vreau să vă amintesc că în vară căutam cu 

toții salvamari. Ştiţi că am mai venit o dată pe subiectul acesta, mai aveam puţin şi 
dădeau drumul la Water Park şi nu aveam salvamari.Acum se pare că suntem parcă mai 
departe decât în vară de finalizarea acestui proiect şi venim cu încă o cerere de 
prelungire. Mi se pare absurd, aberant, mi se pare că s-a pierdut foarte mult timp cu 
acest proiect, finalitatea o să fie că o să se piardă foarte mulţi bani și consider că am fost 
mințiți, atât noi, consilierii locali, cât nu mai vorbesc şi craiovenii. Pe cale de 
consecinţă, noi nu vrem să girăm încă o dată acest lucru, o să votăm clar împotrivă, şi 
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eu, personal, când am văzut că este din nou proiectul acesta pe ordinea de zi, am zis că 
este o glumă proastă, dar iată că suntem din nou în situaţia aceasta. Aş vrea să tratăm cu 
mai multă seriozitate actul administrativ şi să nu venim cu fel de fel de scuze şi amânări 
aşa cum s-a întâmplat până acum. Vă mulţumesc. 

Dl. Viceprimar Genoiu: 
 Eu vă propun, dacă vreţi, să stăm serios de vorbă pe tema acestui subiect şi să dăm 
la o parte ironiile şi înţepăturile pentru că nu ăsta este scopul şedinţei noastre şi cred că 
nu de asta este constituit consiliul local. Eu pot să vă spun ca un om care cunoaşte 
foarte bine această problemă din toate punctele de vedere că este singurul moment în 
care eu vă spun la modul foarte sigur Water Park-ul se va finaliza, şi se va finaliza 
foarte repede. Şi de ce vă spun acest lucru? Pentru că tot ceea ce a ținut pe loc Water 
Park-ul, nu au fost probleme aşa cum au invocat anumiţi colegi, de urmărire în șantier a 
activităţii de către personalul  primăriei, ci au fost probleme de fraude care fac obiectul 
unui dosar penal instrumentat de DNA, Serviciul Teritorial Craiova și care face obiectul 
unui dosar penal trimis în instanță la Tribunalul Dolj. Acest dosar penal incriminează o 
singură persoană din cadrul Primăriei Craiova pentru neglijenţă în serviciu şi nu 
incriminează sub nicio formă autoritatea publică. Este o posibilă fraudă pe care o va 
instrumenta instanţa şi o va analiza, realizată de o parte a constructorului şi acolo vreau 
să specific, nu toţi constructorii, sunt mai mulţi asociaţi, dirigintele de şantier şi 
proiectantul. Dacă mă întrebaţi pe mine şi ar fi fost să analizez eu înainte de a începe 
acest proiect, acest proiect nu l-aş fi finanţat pentru că el a fost din capul locului gândit 
cu probleme care toate aceste probleme au trebuit lămurite și rezolvate pe durata 
derulării acestei investiției. Şi vreau să vă spun şi să vă reamintesc că în Hotărârea nr. 
497/12.11.2009, consiliul local investit la acea dată a hotărât la art. 1 „Se aprobă 
proiectul Craiova Water Park – complex de agrement Parcul Tineretului, municipiul 
Craiova”, iar ulterior, la art. 3 modul de finanţare în care se stabileşte cuantumul 
cofinanţării în valoare de 6 milioane 786 mii euro, coparticiparea municipiului Craiova. 
Acest studiu de fezabilitate și acest mod de cofinanțare au făcut ca și cofinanțarea să fie 
foarte greoaie și, vă reamintesc ca om care eram la vremea respectivă pe margine, şi 
vedeam ce se întâmplă ca orice cetăţean neimplicat în Consiliul Local, am văzut că 
proiectul a făcut subiectul foarte multor negocieri de finanțare și de refuzul foarte 
multor bănci, tocmai pentru că studiul a avut probleme din naștere. La ora asta eu pot să 
vă spun  Water Park-ul se va finaliza. Toate amânările de care s-a vorbit şi toate 
termenele care s-au transferat, au început cu luna martie 2015, când DNA a descins şi a 
constatat acele fraude la obiectivul 3 la sturctura de rezistenţă. Din momentul acela a 
devenit într-adevăr, incertă, realizarea acestei investiţii Water Park. S-au dispus la 
momentul respectiv şi s-au sistat lucrările, mai multe expertize. A fost o expertiză 
solicitată de Primăria Craiova pentru a constata dacă se pot continua lucrările la 
obiectivul 3 şi a fost o expertiză cu caracter mai mult financiar dispusă de DNA. 
Expertiza solicitată de  municipiul Craiova s-a finalizat cu o propunere de continuare a 
lucrărilor, dată de expert ceea ce a dus la repornirea lucrărilor în toamna lui 2015. 
Expertiza făcută de DNA a stabilit valoarea prejudicului la obiectivul respectiv, sumă 
cu care ne-am înscris ca parte civilă în procesul respectiv  și pe care am consemnat-o ca 
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şi garanție într-un cont deschis la Unitatea CEC din oraşul Craiova – este vorba de o 
sumă de 2,3 milioane de lei. Lucrările au continuat și au depășit într-adevăr, termenul 
de 31 ianuarie 2015, termenul maxim aprobat de ADR pentru rambursări la proiectele 
europene. În luna ianuarie 2016 pentru toate lucrările care urmau să se efectueze în 
vederea punerii în funcţiune şi constituirii proiectului ca un proiect viabil, pentru că, 
încă o dată repet, a avut foarte multe hibe acest proiect, s-a depus  documentația de 
modificări de temă pe durata execuţiei lucrărilor, modificări de temă care trebuiau să 
pună în concordanţă toate modificările făcute în corelare cu noua lege a situaţiilor de 
urgenţă apărută şi modificată cu evenimentul de la Colectiv. Această modificare de 
temă şi această autorizaţie de modificare de temă s-a constatat că nu punea în legalitate 
ceea ce se întâmplase la obiectivul 3, adică ceea ce se întâmplase la obiectivul 3 nu erau 
lucruri făcute cu documente, motiv pentru care se putea ajunge în situaţia la sfârșitul 
lucrărilor, să se termine lucrările, să se finalizeze într-o zi, Direcția de Urbanism să 
meargă la recepția lucrărilor  și la procesul-verbal de recepţie să constate că autorizația 
de construcţie cu proiectele aferente nu bate cu realitatea și să nu se poată finaliza 
recepţia. Motiv pentru care s-a cerut anularea acelei autorizații de modificare de temă, 
s-a dispus intrarea în legalitate, care presupunea expertiză la modul foarte amănunțit, 
aşa cum cere Legea 50  a structurilor de rezistență. Intrarea în legalitate, a întârziat și 
datorită faptului că în luna decembrie 2016, Legea 50/1991 a fost modificată și felul 
documentaţiei care se pune pentru intrarea în legalitate şi procedura, a fost mult 
îngreunată. 

Vreau să vă arăt că sunt lucruri care au apărut în cursul zilei de ieri, nu aveaţi de 
unde să le ştiţi, la ora aceasta  am în față adresa de înaintare a documentației, n-am vrut 
să vin cu cărucioare sau cu altceva, dar vă garantez că este enormă pentru că Legea 50 
modificată şi întrâzierea care s-a întâmplat în această autorizaţie de construcţie, s-a 
întâmplat datorită acestei modificări.  Legea 50 prevede la ora aceasta la intrarea în 
legalitate depunerea în integralitate a documentației de execuţie, inclusiv detaliile de 
execuție, ceea ce a însemnat zeci și sute de planșe foarte mari cu tot ceea ce înseamnă 
la ora asta la Water Park. Tot ce înseamnă execuţie la Water Park la ora asta este 
cuprins în documentaţia care se depune la primărie în data de 22.02.2017 cu adresa 
înaintată de Drum Concept ca şi constructor. 

În aceeași zi se depune și cererea de autorizaţie de construcţie pentru intrarea în 
legalitate. Sunt documente, nu am nicio legătură eu cu ele, nu le-am făcut eu azi noapte 
şi nici nu le-am dirijat să intre. Dacă era după mine, trebuia să intre cât mai în urmă. 
Dar ieri au intrat în primărie. Din acest moment sunt trei planuri pe care se desfăşoară 
acţiunea: documentația la ISU, documentaţia de la Direcția de Urbanism, care verifică 
tot ce înseamnă documentație la ora aceasta având în vedere că tot ceea ce vor 
recepţiona peste câteva săptămâni trebuie să fie identic cu terenul şi cu ceea ce este în 
planşă. Să nu vă închipuiţi că este foarte simplu pentru Direcţia de Urbanism să facă 
aceste verificări. Sunt planşe de rezistenţă, sunt planşe de instalaţii, iar noi, în Direcţia 
de Urbanism avem un arhitect şi restul, diverse profesii. Cel de-al treilea exemplar este 
trimis iar ca noutate, la Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru a-și da inclusiv ei 
avizul. Aceasta este chiar noutate. Aceste verificări sunt motivul pentru care v-am 
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solicitat în consiliul local de azi prelungirea termenului din 30 aprilie în 30 octombrie. 
Nu avem istoric ce înseamnă verificarea de ISC. Este pentru prima dată când merge o 
documentaţie la verificat la ISC. Nu pot să garantez şi nu voi pune niciodată presiune pe 
Direcvţia de Urbanism să verifice mai repede aceste planşe. Nu vreau decât un singur 
lucru, să le verifice corect, să nu existe niciun fel de suspiciune. Asta este tot ceea ce le 
cer, motiv pentru care prelungirea termenului nu este decât o măsură de siguranță în 
situaţia în care una din aceste autorităţi, ISU, Pompierii, ISC vor constata în 
documentaţie anumite neconcordanțe. Tot ce ține de constructor la ora aceasta, eu vă 
garantez că este la nivel de zile de executat. Pentru că ceea ce este în autorizaţie că de 
aceea este intrare în legalitate, sunt executate. Mai mult decât atât şi ceea ce este cel mai 
sigur lucru şi lucrul pe care vă rog să mă credeţi că este ceea ce ne interesează pe noi cel 
mai mult este expertiza de la dosarul depus ieri, semnată de expert MLPAT, profesor 
universitar emerit doctor inginer Mircea eremia în care la cap. XVII în concluzii scrie 
următorul lucru:  «În urma calculelor efectuate, construcția analizată se încadrează în 
clasa de risc seismic RS3». Asta este ceea ce ne interesa. Nimic nu putea trece peste 
această expertiză. Nimeni nu putea pune semnătura pe un proiect care nu avea această 
expertiză. În momentul acesta nu există decât ceea ce v-am spus. Se trece la verificarea 
planşelor. Tot ce înseamnă pe parte penală, nu este problema noastră. Aşa cum v-am 
spus, ne-am constituit parte civilă. Banii din fraudă sunt securizați. Într-adevăr există 
posibilitatea pentru că aici chiar vreau să apreciez modul profesionist în care a lucrat 
DNA izolând obiectivul 3 cu probleme de restul proiectului. Dacă ancheta care a durat 
și ne-a întârziat și ne-a dus la aceste prelungiri de termene se făcea rapid, nu aveam 
nevoie de prelungirile menționate,  nici acum poate nu eram în prelungire, dar exista 
riscul ca întregul proiect să fie declarat neeligibil, aveam riscul să returnăm într-adevăr  
cele 24 de milioane de lei şi repet, mai avem trimise spre ADR facturi de rambursat de 
8,5 milioane care au fost sistate în momentul când a apărut această plângere penală , dar 
care în mod normal trebuie să ni se ramburseze şi acei bani. Toate aceste lucruri au 
făcut ca izolarea fraudei în jurul obiectivului 3, dacă un obiectiv din total proiectului 
Water Park este cu probleme, este obiectivul trei. Riscul este minim în acest moment. 
Faţă de toată cealaltă perioadă de care vorbim, în care riscurile au fost majore. Ceea ce 
mi-a fost frică, de aceea nu am vorbit niciodată de ea, niciodată nu mi-am permis să 
spun mai multe lucruri pentru că era un dosar care se instrumenta, iar ceea ce îmi era cel 
mai teamă, era  acea expertiză care putea să spună clar: clădire nu corespunde riscului 
seismic. Și în momentul ăsta puteam să ne luăm adio de la Water Park. Ce vină are 
primăria? Ce vină are un funcţionar de la primărie care este manager la proiectul 
respectiv? Ce putea el să verifice la o strucutră de rezistenţă în care ingineri şi diriginţi 
de şantier au fost păcăliţi? Eu vă spun un lucru şi vă atrag atenţia, tuturor celor care veţi 
mai derula proiecte europene, aveţi mare grijă în momentul în care se licitează o 
proiectare şi execuţie în acelaşi parchet. Există în permanenţă riscul care a fost la Water 
Park. Eu am fost ieri în vizită la Water Park, am văzut ceea ce se întâmplă, am văzut şi 
imagini pe anumite posturi. Ceea ce este la Water Park în momentul acesta, este 
rezolvabil în maximum trei săptămâni din momentul în care are autorizația. Într-adevăr, 
aşa cum au spus unii dintre colegii mei, există un timp poate destul de lung deci eu nu 
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pot să forţez pe nimeni să facă într-o săptămână, în două săptămâni, este termenul legal 
de 30 de zile în care trebuie să analizeze documentaţia. Dacă este s-o analizeze şi 
trebuie să le dăm tot sprijinul în sensul de a analiza foarte foarte corect această 
documentaţie. Asta este tot ceea ce pot să vă spun eu despre Water Park şi eu în 
proporţie de 99,9% vă garantez că vara asta vom face baie la Water Park. Pentru că, 
dacă la vremea respectivă vă spun că critic Studiul de Fezabilitate, vă spun cu mintea de 
inginer meticulor şi cu calcule, nu l-aș fi promovat, la ora asta cu mintea de funcționar 
de administrație în Primăria Craiova, o să vă spun că este poate cel mai important şi cel 
mai necesar lucru pentru orașul Craiova. Am făcut și străzi, am făcut și pasaje, am făcut 
şi multifuncţionale, dar chiar suferă orașul ăsta de o bază de agreement mai ales când 
temperaturile ajung la 45 de grade. Deci hai să nu mai criticăm ce a făcut administraţia 
din 2009, ce a făcut administraţia din 2012, hai să le ducem la cap pentru că vreau să vă 
spun un lucru: în spatele a ceea ce v-am povestit acum au stat nopţi de muncă şi nu ştiu 
câţi sunt dispuşi să-şi sacrifice viaţa ca să facă astfel de lucruri. A fost foarte foarte 
greu. Acum suntem la capăt. Părerea mea este că trebuie să punem umărul toţi pentru 
că, în momentul ăsta, care este riscul? Să nu-l votăm, nu prelungim termenul, rămâne 
30 aprilie şi să-l finalizăm pe 1 mai pentru că a mai fost o virgulă de pus la ISU că ştiţi 
toţi ce înseamnă ISU, ştiţi toţi ce înseamnă ISC, a mai fost la procesul-verbal de 
recepţie o anexă mică pentru că era o placă de faianţă crăpată şi să nu ne încadrăm 
pentru acel lucru. Şi să pierdem atunci toată finanţarea. De ce? Că nu am vrut s-o 
ducem până în 30 octombrie. Dacă ar fi fost cu riscurile ălea maxime, aşa cum aţi spus 
dvs. , nu se poate finaliza acest proiect, atunci îl lungeam până în 2018, că avem 
posibilitatea. Acum dacă tot îl lungim, să-l lungim până în martie 2018 când este 
termenul maxim al ADR-ului cum este cu Parcul Nicolae Romanescu. Dar nu este 
nevoie. Este o măsură pur de siguranţă.  

Ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, probabil că l-aţi văzut, este adresa nr. 
20677 din 15.02.2017 în care ADR transmite d-lui viceprimar în vederea soluţionării 
solicitării de încheiere de act adiţional nr. 89 de prelungire a perioadei acordate în 
vederea asigurării funcţionalităţii proiectului, înregistrat la ADR Sud Vest Oltenia cu nr. 
1680, vă rugăm să ne transmiteţi hotărârea consiliului local prin care se aprobă 
prelungirea contractului de finanţare până cel târziu la 30.10.2017 precum şi 
modificarea actului adiţional art. 3 datorită existenţei HCL. Deci ceea ce facem noi 
astăzi este solicitarea ADR-ului. Nu are nicio legătură cu contractul de execuţie. Este 
vorba de contractul de finanţare semnat între consiliul local şi ADR. Nu invocă în 
niciun fel contractul de execuţie.  

Mai am un punct pe care vreau să vi-l spun şi cu asta am încheiat. Contractul de 
execuție încheiat cu constructorul la Water Park, dar și toate contractele de execuție pe 
fonduri europene încheiate de Primăria Craiova, prevăd două clauze: pentru orice 
prelungire a termenului de execuție peste durata contractului de finanțare, cheltuielile 
vor fi suportate de către executant. Tot ce înseamnă penalități peste termenul 
contractului de execuţie, și vreau să vă spun că sunt penalități de 1% din contract nu din 
ce a rămas de executat, sunt suportate de executant. La toate proiectele care s-au 
finalizat la ora aceasta, care sunt recepţionate şi au fost depăşiri de termen s-au trimis 
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deja facturile cu toate aceste penalități de care vă vorbesc eu. Și  acest contract în 
momentul când va fi finalizat, în afară de garanția de la obiectivul 3 pe care v-am spus-
o că o avem deja consemnată într-un cont la CEC, se vor trimite facturi pentru tot ce 
înseamnă plăți efectuate de CL nerambusate, nerambursabile și penalități de întârziere. 
Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 30.10.2017, a duratei contractului de 
finanţare nr.2174/09.09.2011, cod SMISM 14794, semnat în cadrul POR 2007-
2013 pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în 
Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”, în scopul îndeplinirii integrale a 
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii 
acestuia. 

Art.2. 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu).  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ”;  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Maria Nuţă, director executiv al Direcţiei Investiţii, 

Achiziţii şi Licitaţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ”. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul Constitutiv, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS 
DOLJ” şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2014 şi 
nr.224/2014. 

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

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 23.02.2017                                                         35                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

36. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
O să fiu foarte succint. Am o singură interpelare. Pentru că reprezint consiliul local în 

consiliul de administraţie la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu”, la ultimul consiliu de 
administraţie la care am fost acolo, am avut o solicitare de la d-na director de a susţine 
betonarea curţii interioare şi am aici şi o notă de fundamentare, care o să vă parvină şi pe 
cale oficială, dar am intrat în posesia ei mai repede pentru că prin natura poziţiei de 
consilier, am ajuns la acest consiliu de administraţie. Aşadar, acest spaţiu, să zic, nu a 
mai fost amenajat de 46 de ani. În această unitate de învăţământ învaţă 964 de elevi în 
acest moment, situat în acest cartier, cel mai mare cartier al oraşului, Craioviţa Nouă, şi 
prin grija oamenilor de acolo, care sunt buni gospodari, au reuşit să obţină finanţare de la 
o entitate privată de 15 mii euro pentru a amenaja gazonul, spaţiul verde din împrejurimi 
şi atunci fac această propunere de a susţine această şcoală, de a duce demersul până la 
capăt şi cu betonarea acestei curţi interioare, deci încerc să fac chestia asta chiar înainte 
de a intra bugetul, că poate reuşim să prindem în bugetul acesta. Vă mulţumesc. 

 Dl. Consilier local Florescu: 
 Dl. preşedinte, am să încep interpelarea mea printr-o observaţie din respect faţă de 

dl. viceprimar cu atribuţii de primar şi faţă de craioveni. Observaţi că noi, consilierii 
PNL, am rămas în sală până la sfârşitul unei şedinţe scurte, de aproximativ o oră. 
Colegilor de la PSD probabil că  le-aţi dat prea multe atribuţii, prea multe funcţii. Sunt în 
acelaşi timp şi directori, şi profesori, şi consilieri, sunt prea multe şi nu mai au timpul 
ncesar să participe la toată şedinţa de consiliu local. 

 D-ra Consilier Local Predescu: 
 Nu este o interpelare adresată executivului. Suntem în sală. Au plecat decât doi 

colegi, ce atâta discuţie. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 A fost o observaţie a unei situaţii concrete, a unei situaţii de fapt şi o rog pe 

domnişoara să se abţină de la comentarii în timp ce un coleg consilier are cuvântul.  
 Două mesaje, pentru că tot există această situaţie. Eu vă rog, pe consilierii de la 

PSD să nu neglijeze şi să nu persifleze consilierii opoziţiei pentru că, aşa puţini câţi 
suntem noi, avem în spatele nostru fiecare câte 5 mii de craioveni care nu au dorit PSD şi 
vă rog frumos, renunţaţi la această aroganţă pentru că în consiliul local a fost şi trebuie să 
fie o altfel de atmosferă.  

 Şi acum, interpelările propriu zise. Hotărârea de consiliu local nr. 395/2015 – pe 
această hotărâre pe care aş dori să o revedem şi să o schimbăm, este o problemă. O barcă 
cu motor costă 200 lei impozitul anual. Pentru o navă de sport şi agrement este 1119 lei. 
Această navă de sport şi agrement este scris pe certificatul de înmatriculare, dar ea de 
fapt, este tot o barcă cu un motor de Mobra. Nu desfăşoară activităţi de transport cu ea, 
nu este cine ştie ce iaht, este o bărcuţă pe care cetăţenii Craiovei, şi sunt aproximativ 
până în 10 persoane care au aceste nave de sport şi agrement, se întâlnesc o dată pe an în 
concedii şi se plimbă prin Deltă, sau eu ştiu pe unde le au ei. Vă rog frumos să reveniţi, 
să revenim printr-o altă hotărâre de consiliu local că este păcat să plătească aceşti oameni 
o sumă atât de mare, că îmi spunea un cetăţean că în trei ani de zile o mai plăteşte o dată, 
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numai prin taxa şi impozitul pe care îl plătesc anual. Cred că merită să ne concentrăm 
puţin asupra acestei situaţii.  

 A doua problemă, vă rugăm să ne spuneţi în scris, şi la primul punct solicit tot un 
răspuns în scris. Ce se întâmplă cu fosta primărie din Cernele? În ce situaţie este, a cui 
este, se scoate la licitaţie, este ocupată de cineva, stă cineva acolo şi toate lucrurile legate 
de ce se întâmplă în curtea şi în clădirea fostei primării din Cernele. Vă mulţumesc. 

 Dl. Consilier Local Nicoli: 
 Stimaţi colegi, eu am o interpelare către Direcţia de Servicii Publice, şi în acelaşi 

timp, o solicitare. Municipiul Craiova are un distribuitor de gaze licenţiat, Distrigaz. 
Acest Distrigaz Distribuţie gestionează întregul bazin de gaze din Craiova. Am primit 
până anul trecut gaze de la Transgaz, prin patru conexiuni. Una din ele a fost oprită. 
Discutăm de staţia din Bordei. Solicitarea mea este ca Instituţia Primarului să solicite 
Instituţiei Prefectului o mediere între Transgaz şi Distrigaz, astfel încât să fie repornit 
punctul de intrare gaze din Bordei printr-o nouă investiţie Transgaz. Anul trecut, când 
credeam că s-a rezolvat, autoritatea aeronautică nu a permis construirea acestui punct de 
preluare gaze în curtea aeroportului, motivând că există un risc. Consiliul Judeţean a pus 
la dispoziţie un nou amplasament, dar Transgaz şi Distrigaz în acest moment nu 
urgentează finalizarea lui. Iarna care vine trebuie să ne găsească cu patru puncte de 
pompare cu gaz în Craiova, aşa cum a funcţionat din 1964 până în 2016. Solicitarea este 
să cereţi Instituţiei Prefectului să medieze această întâlnire şi rezultatul să fie pornirea 
investiţiei şi finalizarea ei spre siguranţa energetică a municipiului Craiova şi a 
locuitorilor săi.  

 D-na Consilier Local Ungureanu: 
 Vreau să vă rog frumos încă o dată cu punctele de afişaj că iară nu ştim când are 

loc orice eveniment în Craiova. Vă rog din toată inima mea să luăm cât mai repede să le 
punem, că se termină şi campionatul, se termină toate. Vă mulţumesc frumos. 

Dl. Viceprimar Genoiu: 
La dl. Sirop, şcoala „Mihai Viteazu” – d-na Nuţă este în sală şi a preluat-o. Să vină 

nota de fundamentare. Oricum noi ne-am propus ca cât putem de multe curţi de şcoli 
putem să asfaltăm, pentru că am constatat că foarte multe şcoli arată rău şi trebuie să 
intrăm în ele. Acum să vedem în limita banilor care mai sunt pe acordul cadru reparaţii 
şcoli pentru că am propus la un moment dat să finalizăm cât mai repede acordul ăsta 
cadru, ca să deschidem altul să accesăm cât mai multe curţi de şcoli. 

O să discutăm şi separat că poate o prindem şi pe altceva şcoala Mihai Viteazu. 
Dl. Florescu nici nu ştiam să vă răspund că nu ştiu cu impozitul sta. O să o rog pe 

Elena Bonescu să facă un material scris. 
 Dl. Nicoli – am luat act de solicitarea dvs. 
 D-na Ungureanu – deja am depistat două lucruri. Am solicitat să se bugeteze o 

sumă pentru aceste afişiere. Ne-am gândit să luăm un model precum cele din centrul 
istoric, dar nu de dimensiunile acelea, pentru că sunt foarte mari şi greu de manevrat, dar 
până în momentul acela d-na Andronache a depistat că tot ce înseamnă contracte cu 
firmele de afişare care sunt în Craiova şi care au contracte vechi, de ani de zile, cu 
consiliul local, există o clauză pe care consiliul local şi primăria nu au folosit-o niciodată 
de a ne da un procent în care să putem afişa. A identificat toate panourile, a identificat 
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toate suprafeţele de care beneficiem şi ruma zilele trecută să transmită către toate 
unităţile, Operă, Filarmonică, CSM că toţi încearcă să-şi afişeze pe panourile deja 
existente ale firmelor private, urmând ca noi, imediat ce avem bugetul să începem 
achiziţia panourilor pe care le-am promis. 

Vă mulţumesc şi vă doresc un week-end frumos.  
 
 
 
 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 23.02.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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