
Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.03.2017                                                         1                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.03.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
        Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 24, 1 consilier 
absent motivat (d-na Ungureanu) şi 2 consilieri întârzie (dl. Calotă, dl. Vasile). Şedinţa 
este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Daţi-mi voie să vă prezint controlul de legalitate pentru şedinţa ordinară din 
februarie 2017 unde au fost adoptate 29 de hotărâri, toate temeinice şi legale. Menţionez 
că la momentul respectiv nu avem nicio hotărâre fără control de legalitate,m toate sunt 
legale şi temeinice şi, de asemenea, daţi-mi voie să vă supun votului dvs. procesul-verbal 
al şedinţei ordinare din data de 23.02.2017. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.   
          Îl invit pe dl. consilier Radu Marinescu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin dispoziţia nr. 2931/24.03.2017, 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 30.03.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Costin Alexandru. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 
2017. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul 
pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului 
Craiova, pentru anul 2017. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. 
SRL Craiova, pe anul 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a S.C. Salubritate Craiova SRL să 
voteze bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova SRL, pe anul 
2017. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017. 

21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al 
dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al S.C. R.A.T. SRL. 

23. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru ocuparea 
postului vacant de director tehnic în cadrul Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
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25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi a şedinţei din data de 04.04.2017. 

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” majorarea cotizaţiei anuale a municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

28. Proiect de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la 
nivelul Polului de creştere Municipiul Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în 
comun precum şi stabilirea cuantumului gratuităţii pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii şi asistenţii personali ai acestora din 
municipiul Craiova pentru luna aprilie 2017. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-
Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea 
susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în data de 8 aprilie 2017. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova. 

32. 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. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune având 
ca obiect suprafeţe de teren 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. 

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

35. Proiect de hotărăre privind darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri 
Coandă”Craiova, a bunului atelier-şcoală care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Henri Coandă, nr.48. 

36. Proiect de hotărăre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Distribuţie 
Energie Oltenia  S.A., a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în zona Aeroport, str.Calea Bucureşti, nr.162. 

37. Proiect de hotărăre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate 
de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, situate în municipiul Craiova, 
str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseşti, nr.3. 
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38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea dlui. Cameniţă Dan, asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Principatele Unite, nr.6. 

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

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.   

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.207/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Artileriei”. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei”. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Plopului”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii-servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V, la categoria 
III pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
locuri”. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei Calea Bucureşti, între bd.Decebal-str.Grigore 
Pleşoianu, generat de investiţia privind construirea unui imobil, cu regim de 
înălţime S+P+4-5 retras, cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale la 
parter. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor în zona aferentă str.Parîngului (latura vestică), între 
intersecţiile cu str.Drumul Corneşului şi Aleea 1 Parîngului. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconfigurarea urbană zona cuprinsă între str.Tomis, str.Câmpia Islaz şi str.Rîului. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui depozit şi gestionare arhivă, cu regim de înălţime P+1, str.Drumul 
Industriilor, nr.64A. 

53. Întrebări şi interpelări. 
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Începem cu supunerea la vot a ordinei de zi care este cunoscută şi a fost discutată 
în comisiile de specialitate. Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de 
voturi. Se declară adoptată ordinea de zi. 

 
 

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

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Costin Alexandru. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 
2017. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul 
pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului 
Craiova, pentru anul 2017. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. 
SRL Craiova, pe anul 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a S.C. Salubritate Craiova SRL să 
voteze bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova SRL, pe anul 
2017. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017. 

21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al 
dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al S.C. R.A.T. SRL. 

23. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru ocuparea 
postului vacant de director tehnic în cadrul Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi a şedinţei din data de 04.04.2017. 

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” majorarea cotizaţiei anuale a municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

28. Proiect de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la 
nivelul Polului de creştere Municipiul Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în 
comun precum şi stabilirea cuantumului gratuităţii pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii şi asistenţii personali ai acestora din 
municipiul Craiova pentru luna aprilie 2017. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-
Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea 
susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în data de 8 aprilie 2017. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova. 

32. 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. 
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33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune având 
ca obiect suprafeţe de teren 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. 

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

35. Proiect de hotărăre privind darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri 
Coandă”Craiova, a bunului atelier-şcoală care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Henri Coandă, nr.48. 

36. Proiect de hotărăre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Distribuţie 
Energie Oltenia  S.A., a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în zona Aeroport, str.Calea Bucureşti, nr.162. 

37. Proiect de hotărăre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate 
de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, situate în municipiul Craiova, 
str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseşti, nr.3. 

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea dlui. Cameniţă Dan, asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Principatele Unite, nr.6. 

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

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.   

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.207/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Artileriei”. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei”. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Plopului”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii-servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V, la categoria 
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III pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
locuri”. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei Calea Bucureşti, între bd.Decebal-str.Grigore 
Pleşoianu, generat de investiţia privind construirea unui imobil, cu regim de 
înălţime S+P+4-5 retras, cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale la 
parter. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor în zona aferentă str.Parîngului (latura vestică), între 
intersecţiile cu str.Drumul Corneşului şi Aleea 1 Parîngului. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconfigurarea urbană zona cuprinsă între str.Tomis, str.Câmpia Islaz şi str.Rîului. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui depozit şi gestionare arhivă, cu regim de înălţime P+1, str.Drumul 
Industriilor, nr.64A. 

53. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 

      
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială 

şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2016. 
Dl. Viceprimar Genoiu: 

          Vreau să precizez că este vorba de raportul activităţii primarului pe anul 2016, 
deci, practic, se referă la activitatea pe care a coordonat-o d-na primar şi am onoarea să o 
prezint eu. 
           Faţă de acest raport care este pe site-ul primăriei ridicat cu mult timp înainte, eu o 
să vă prezint un sumar, un rezumat pentru că el este foarte stufos şi destul de anevoios de 
parcurs. O să fac o referire la încasarea veniturilor, la provenienţa veniturilor în primul 
rând, deci din bugetul executat în anul 2016 în valoare de 622.015 prin impozitele şi 
taxele locale, prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale prevederile din venituri proprii la 
bugetul local estimate a se încasa pe anul 2016 au fost în sumă de 137.180 mii lei, iar 
realizările veniturilor proprii au fost în cuantum de 139.549 mii lei, ceea ce reprezintă o 
realizare de 101,73%. Gradul de realizare al principalelor impozite şi taxe pentru anul 
2016 calculat în raport cu încasările realizate şi prevederile bugetare se prezintă astfel: la 
impozit pe clădiri persoane fizice în procent de 88,47%, la impozit pe clădiri persoane 
juridice un procent de 111,1%, impozit pe teren persoane fizice în procent de 139,11%, 
impozit pe teren persoane juridice un procent de 133,82%, impozit pe mijloacele de 
transport persoane fizice 95,32%, impozit pe mijloacele de transport persoane juridice 
90,18%, iar venituri din amenzi 129,39%.  
     Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au ales să plătească impozitele şi taxele 
locale la casieriile direcţiei, în plus faţă de punctele de lucru existente, începând cu data 
de 10.01.2016, a fost posibilă încasarea contribuţiilor şi la următoarele sedii: bvd. 
Oltenia, bl. 65A parter, de luni până vineri de la ora 10.30 la ora 18, Brazdă, str. Doljului 
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nr. 37, bl. C4 parter de luni până vineri de la ora 10.30 la ora 18, cart. 1 Mai, str. 
Independenţei nr. 12 bl. 7 parter, Lăpuş, Calea Bucureşti nr. 137 bl. T6 parter, Rovine, 
str. Nicolae Iorga bl. 31 parter. 
     De asemenea, începând cu data de 1.04.2016 certificatele de atestare fiscală solicitate 
de contribuabili persoane fizice au fost eliberate la următoarele puncte de lucru. 
     Pentru a evita eventualele aglomerări la ghişeele instituţiei şi pentru a limita timpul de 
aşteptare a contribuabililor, au fost puse la dispoziţie mai multe modalităţi de plată: plata 
electronică internet banking care a adus un număr de 23.997 operaţiuni şi o sumă de 
71.098 mii lei, la fel, plata de ghişeele BRD care a însemnat o sumă de 415 mii lei, 2.015 
operaţiuni.  
     În privinţa investiţiilor realizate din veniturile la care m-am referit, am avut pe fonrui 
europene, la proiecte europene în cursul anului 2016 investiţii în valoare de 33.292.517 
mii lei la proiecte care se derulează şi în anul 2017, iar la proiectele finalizate în anul 
2016, suma de 6.456.065 mii lei, înţelegând aici Bussines Center reabilitare Grup Şcolar 
Bibescu, dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova, amenajare parcare 
subterană în zona Teatrului Naţional, reabilitarea teatrului de vară din parcul „Nicolae 
Romanescu”, eficienţa energetică prin facilităţile de finanţare şi creşterea economică a 
municipiului Craiova, effet 20.1 – 16 blocuri, reabilitare şi modernizare extindere dotare 
Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti, eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru 
creşterea economică a municipiului Craiova, effet 30.1 blocuri, şi reabilitarea 
infrastructurii pe relaţia NE a polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului 
în zona metropolitană Craiova. Acestea toate sunt proiecte europene încheiate în anul 
2016.  
     Faţă de bugetul local, investiţiile finanţate de la bugetul local, ele au avut în cursul 
anului 2016 o valoare de 49.345 mii lei, şi aici aş enumera amenajarea canalului 
Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între str. G. Enescu, str. Dacia, str. Deceneu, str. Bariera 
Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere  de pe str. Parângului, studiul de fezabilitate, 
proiect tehnic şi execuţie pe tronsonul 1, Cimitirul Sineasca, str. G. Enescu în valoare 
totală de 3.161.739 mii lei.  
     Amenajarea sensului giratoriu de circulaţie la intersecţia Calea Bucureşti cu str. 
Tehnicii şi Eustaţiu Stoenescu, SF + PT + execuţie, a fost achitată suma de 921.952 mii 
lei.  
     Reabilitare, modernizare str. Bucovăţ , ET, Dali, PT execuţie în valoare totală de 
3.084.540 mii lei. Reabilitare str. Coşuna 523 mii lei, modernizare Aleea IV Şimnic, 
1.820.344 mii lei, reabilitare şi modernizare centru recuperare Luncă – str. Ştirbei Vodă 
nr. 106, terenuri de sport, PT, Dali , execuţie, în valoare totală de 1.965.000 mii lei din 
care în anul 2016 a fost achitată suma de 1.235.000 mii lei. 
     Câteva investiţii puţin mai mici –achiziţie centrală şi alarmare comunicaţii, achiziţie 
buldoexcavator, montaj pardoseală sportivă în exterior Grădina Botanică, achiziţie 
autogreder, staţii cu 5 posturi de lucru la Sala Polivalentă, autospecială şi mult mai multe 
lucruri de importanţă redusă.  
     La unităţile de învăţământ a fost investită suma de 2.713.658 din fondurile primăriei 
şi totodată alocată şi suma de 7 milioane direct la unităţile de învăţământ.  
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     În această categorie intră Liceul Carol I cu achiziţie şi montaj sistem de supraveghere 
video 15 mii lei şi încă o dată 50 mii lei, în total o valoare de 65 mii lei, Liceul Fraţii 
Buzeşti, achiziţie elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilităţi, 20 mii lei, la fel la 
Elena Cuza, la fel la Liceul Economic, Liceul Energetic, la Liceul Ştefan Odobleja, 
Seminarul Teologic Ortodox, Liceul Tehnologic Gheorghe Bibescu,  Scoala Gimnazială 
Traian, Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski, Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu, 
Şcoala Gimnazială Gheorghe Bibescu, Decebal, Elena Farago, Anton Pann, şi grădiniţe 
Căsuţa Fermecată, Căsuţa Traian Demetrescu, Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul 
Copilăriei, grădiniţa Căsuţa cu poveşti, Petrache Poenaru, Pinochio şi Sf. Ana.  
     Investiţii în derulare în care în anul 2016 suma cheltuită a fost de 27.180.222 mii lei şi 
a căror derulare continuă şi în 2017. Este vorba în primul rând de Complexul Sportiv 
Cxraiova, stadionul de fotbal din bvd. Ştirbei Vodă nr. 34 PT şi execuţie, valoarea 
contractului 50 milioane de euro, din care 90% este finanţat de Compania Naţională de 
Investiţii, iar 10% de Primăria Municipiului Craiova, 20.707.108 lei cheltuieli aferente 
obţinerii avizelor şi acordurilor legale din care în anul 2016 s-a cheltuit suma de 
4.970.000 mii lei. Stadionul de atletism cu o capacitate de 5000 locuri, PT şi execuţie, 
valoarea totală decontată până la sfârşitul anului 2016 a fost de 2.394.802 lei în care în 
anul 2016 efectiv s-a decontat valoarea de 862.066 mii lei.  
     Reabilitare str. Parângului cu o valoare totală a contractului de 1.917.000 mii lei din 
care s-a decontat în anul 2016 suma de 117.185 lei, restul urmând să se încheie în anul 
2017. Modernizare str. Crinului cu o valoare totală de 1.326.621, 1.316.000 lei decontată 
în anul 2016.  
     După care PT şi execuţie la str. Eliza Opran cu o valoare de 1.273.589 lei din care s-a 
realizat doar PT în 2016 de 21.500 lei urmând execuţia în anul 2017, Poienii cu aleile 
aferente de 812 mii lei, proiectarea 21.236 lei în 2016, restul în 2017. Codlea valoarea 
contractului în valoare de 621 mii lei, din care 20.984 lei în 2016, Izvorul Rece 
1.037.865 lei, din care 21.195 lei în anul 2016. 
     Un alt proiect foarte important care s-a derulat în 2016 şi se continuă în 2017 este 
amenajare clădire pavilion pentru Spitalul Filantropia, PT + execuţie cu valoarea 
contractului de 32.408.794 lei, din care s-a decontat în 2016 valoarea de 17.854.478 lei. 
Aş vrea să fac o paranteză la acest proiect. Ieri a fost vizita d-lui secretar de stat Vasile 
Grasu din Ministerul Sănătăţii. Vizita a marcat începerea lucrărilor, demararea lucrărilor 
la Spitalul Regional, nu lucrări de execuţie, mă refer la studii de fezabilitate, avize şi tot 
ce este necesar Spitalului Regional. Deci acest spital regional este o certitudine, ieri a 
fost o comisie de la Bucureşti care a însoţit pe secretarul de stat. La Consiliul Judeţean 
ne-am întâlnit cu toţi furnizorii de utilităţi, atât pe plan judeţean, cât şi pe plan local, s-au 
discutat amănunte faţă de poziţionarea Spitalului Regional, faţă de toate utilităţile care 
sunt necesare, accesele la drumurile din jurul acestui amplasament. Este vorba de 
amplasamentul de pe şoseaua de centură la intersecţia înspre localitatea Gherceşti, unul 
din lucrurile pe care le-am reţinut la această discuţie la care dl. ministru a făcut apel la 
comunităţile locale, a fost să ne îngrijim şi este în grija noastră să ne asigurăm că viitorii 
studenţi craioveni nu vor mai pleca pentru că acest spital va fi mult peste vârful de 
tehnologie din spitale, din ţară la ora aceasta, va fi un vârf de lance, şi se doreşte a fi 
coordonate de medici cu un spirit deosebit, cu ceva experienţă şi o să încercăm să găsim 
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împreună cu Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Învăţământului posibilitatea de a pregăti 
rezidenţi pentru acest spital. Se doreşte a fi, de fapt din calcule este şi Spitalul Judeţean, 
cel mai mare angajator din Craiova şi din zona Olteniei. Am făcut această paranteză 
pentru că după această întâlnire l-am invitat pe dl. ministru şi am vizitat şi Spitalul 
Filantropia din curte de la Victor Babeş. A rămas impresionat de modul în care a fost 
executat şi acurateţea execuţiei acestui spital. Bineînţeles că echipa cu care am fost din 
partea investiţiilor, a proiectării, a construcţiilor, ne-am consultat împreună de ceea ce 
mai trebuie făcut până la finalizarea lucrărilor. Le-am adus la cunoştinţă faptul că este un 
proiect demarat de d-na ministru al muncii care a şi venit cu această noutate pe legea 
investiţiilor de a creşte salariul de la medici ceea ce ne va putea şi nouă facilita angajarea 
şi a unor cadre de înaltă specialitate în Spitalul Regional, dar şi în Spitalul Filantropia 
care, aşa cum le-am prezentat, condiţiile sunt excepţionale. Faţă de acest spital, am aflat 
cu ocazia asta că este al doilea spital din ţară făcut după 1979 – 1980, când a fost dat în 
folosinţă spitalul de urgenţă din Bucureşti. Practic de atunci a mai fost făcut unul la 
Mioveni care urmează să fie recepţionat dacă nu s-a recepţionat cumva în perioada 
anterioară imediată, după care acest spital din Craiova şi avem garanţia transmisă de 
constructori acolo că în luna iunie vom face recepţia lui.  
     Mai departe este vorba de branşamentele de la stadion care dintr-o valoare de 
1.858.000 lei a fost cheltuit în 2016 suma de 1.105.000 lei. Investiţii care sunt în faza de 
evaluare a ofertelor, deci este o procedură care se află deja pe seap este reabilitare şi 
modernizare centru recuperare Luncă, cu o valoare estimată de 6.372.699 lei, cu o durată 
estimată de execuţie 11 luni.  
     La Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chitu” reabilitarea centralei termice cu o 
valoare estimată de  1.047.000 lei. La unităţile şcolare s-au executat în anul 2016 
reparaţii de construcţii în valoare de 4.504.000 lei din care ste vorba de 43 de unităţi de 
învăţământ, începând cu Grădiniţa Sf. Lucia, Floarea Soarelui, Phoenix, şi terminând cu 
Colegiul Gheorghe Chitu şi Charles Laugier, Henri Coandă, Tehnologic Auto, Carol I, 
Fraţii Buzeşti, Elena Cuza, Marin Sorescu, Energetic, Gheroghe Bibescu, Odobleja şi 
Grigore Teologu. 
     La dispoziţia unităţilor de învăţământ, deci în afară de această valoare de 4.504.000 a 
mai fost alocată suma de 1.719.000 lei pentru reparaţii care s-au derulat prin acordul 
cadru.  
     Apă şi canalizare este o situaţie a investiţiilor care s-au realizat în anul 2016, care este 
împărţită în două capitole şi anume, extindere reţele de canalizare pe fonduri proprii ale 
Companiei de Apă unde s-au realizat 4.296 m canalizare cu un număr de 218 
branşamente înţelegând 19 străzi pe care s-au introdus aceste lucruri, începând cu Al. V 
Parângului, nu are rost să vi le mai enumăr şi finalizând cu Al. III Bariera Vâlcii. De 
asemenea, tot din fonduri proprii au fost realizate lucrări de reabilitare reţele de apă, deci 
sus am avut canalizare, jos reţele de apă, unde este vorba de 2.837 m de reţea, 236 de 
branşamente, înţelegând 6 străzi principale. La fel, foarte multe lucruri executate pe 
schimbare de cămine de vizitare, nu are rost să vă încarc cu aceste amănunte, este în 
proiectul de realizare al municipiului, au mai fost prinse în realizare reabilitarea reţelei de 
distribuţie a apei potabile cu o lungime de 32 km, a căminelor, a branşamentelor aferente, 
extinderea reţelei de canalizare menajeră în cart. Bariera Vâlcii, Romaneşti şi 
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Veteranilor, de cca. 64 de km. De asemenea, reabilitarea staţiei de apă Işalniţa, 
reabilitarea staţiei de tratare a apei Işalniţa, construirea platformei de nămol la staţia de 
epurare Craiova, extinderea reţelei de apă 90 km şi 3.062 de branşamente şi canalizare 3 
km şi 159 de racorduri în cart. Rovine II, Izvoru Rece, Lascăr Catargiu. 
     Furnizarea unor echipamente de detecţie a pierderilor de apă, întreţinere, canalizare, 
echipament topografic. 
     O să vă mai spun câteva cuvinte despre activitatea de transport în comun. Suprafaţa 
municipiului Craiova este de 81,4 km pătraţi, din care pe 64,5 km pătraţi se desfăşoară 
activitate de transport în comun. Ea este compusă din 166,6 km de reţele din care 164,2 
adică 94% o reprezintă  transportul rutier, iar 18,4 km adică 6% reprezintă transportul 
electric. Numărul de staţii existente este de 244, un număr de 53 autobuze şi 20 de 
tramvaie. Parcul de vehicule este un parc cu mijloace de transport format din 180 de 
autobuze reprezentând 86% din totalul parcului, 29 de tramvaie reprezentând 14% din 
totalul parcului, capacitatea totală de transport a societăţii este de 18.328 de călători din 
care 19.929 sunt în cadrul transportului rutier şi 4.036 aferent transportului electric. 
Uzura fizică medie a autobuzului este de 47% cea a tramvaielor de 54% ceea ce face ca 
în proiectele noastre acest lucru să aibă ponderea maximă şi în privinţa proiectelor 
europene aşa cum aţi văzut, avem stipulată dorinţa de a achiziţiona 10 tramvaie noi şi 50 
de autobuze, inclusiv 5 autobuze care sunt prinse pe acordul cadru de a fi achiziţionate 
imediat după ce avem bugetul aprobat.  
     La capitolul sănătate la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova au fost alocaţi 
în anul 2016 suma de 3.017.651 mii lei, împărţită în felul următor: la capitolul investiţii, 
suma de 686.641 lei înţelegând lucrări de montaj, zugrăvire, montaj centrală termică, şi 
diverse lucruri, reparaţii curente de 353 mii lei şi utilităţi şi bunuri servicii în valoare de 
1.796.175 mii lei.  
     La Spitalul Victor Babeş suma alocată a fost de 4.030.000 lei, în investiţii 830.631 lei, 
reparaţii curente 573.302, utilităţi bunuri servicii, 2.626.083 mii lei. La Spitalul 
Filantropia suma aferentă alocată a fost de 6.192.209, investiţii 185.640 lei, în utilităţi 
2.202.000 lei, în bunuri şi servicii 3.084.000 lei.  
     La activitatea de întreţinere drumuri în 2016, pentru asigurarea sistemului de 
comunicaţii rutiere şi pietonale, în condiţii de calitate şi siguranţă, în municipiul Craiova 
s-au desfăşurat execuţii de străzi cu pavaj din piatră brută de către RAADPFL Craiova pe 
un număr de 13 străzi începând cu str. Căprioarei şi terminând cu Aleea Grigorescu, 
pasaj unibloc în bvd. 1 Mai, străzi îmbrăcate cu piatră spartă de către RAADPFL în anul 
2016, este vorba de un număr de 54 de străzi pe care nu are rost să vi le enumăr acum, iar 
străzi executate, reparaţii de întreţinere străzi, trotuare şi parcări în municipiul Craiova, în 
anul 2016, executate în acordul cadru cu Delta ACM 93 SRL Bucureşti, un număr de 61 
de străzi: str. Bărăganului, Horia, Făgăraş, Craioviţa Nouă, Constantin Severineanu, 13 
Septembrie, Victor Gomoiu, Principatele Unite, Scarlat Demetriade, Ştefan cel Mare, 
Plevnei, Nicolae Bălcescu, Păltiniş, Narciselor, parcarea de la Teatrul Naţional, str. 
Bătrânilor, 22 Decembrie, Drumul Jiului, Aleea Teodorini, cart. Valea Roşie zona 
adiacentă str. I.D. Sârbu, Valea Roşie – str. Revoluţiei, Valea Roşie – str. 22 Decembrie, 
Craioviţa Nouă – zona adiacentră str. Castanilor, Teilor, Preciziei, Împăratul Traian, zona 
centrală, zona Rotonda, Calea Dunării, Aleea II Bechetului, General Magheru, Carol I, 
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Vasile Lupu, Nicolae Romanescu, Mihail Moxa, Bucovina, Matei Millo, Arieş, Ulmului, 
Fraţii Goleşti, Ioana Radu, Sfinţii Apostoli, Botanică, Petre Carp, Mircea Vodă, Jieţului, 
Maramureş, Vasile Alecsandri, primărie – zona Lumea Copiilor, Elena Farago, C.D. 
Fortunescu, Zambilei, Libertăţii, Beethoven, Mitropolit Firmilian, Bujoruluzi, Craioviţa 
Nouă zona George Enescu – piaţă, Complex Racheta, Câmpia Libertăţii şi str. Gheorghe 
Duca. 
     Au fost eliberate autorizaţii de intervenţii pe străzi de 635 de situaţii şi branşamente 
aeriene de 277. 
     Amenajarea zonelor verzi de către RAADPFL. Sunt foarte multe activităţi din care nu 
v-aş enumera decât faptul că în Craiova, în anul 2016 au fost plantaţi 1263 de arbori din 
speciile brad, platan, arţar, mesteacăn, salcâm, tei, stejar roşu şi molid, 1362 de arbuşti: 
ienupăr, etc., gard viu 53.381 de bucăţi, flori ornamentale 122.766 bucăţi, flori bienale 
122.638 bucăţi, plante perene 710 bucăţi, trandafiri, jardiniere cu flori 1528, gazon 1067 
kg seminţe şi rulou gazon 7562.  
     Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice. La iluminatul public, aici vreau să 
mă refer la ceea ce au fost executate lucrări de investiţii. Ştiţi bine că contractul prevede 
înlocuirea cu lămpi cu led, şi au fost executate lucrări de investiţii pe str. Calea 
Severinului, bvd. Nicolae Titulescu, Calea Bucureşti, Nicolae Romanescu, Ştirbei Vodă, 
a costat înlocuirea corpurilor existente cu iluminat cu led, de asemenea au fost utilizate în 
acest scop un număr de 1330 lămpi cu led, 1306 console, cablu de alimentare 7,73 km. 
De asemenea modernizarea zonelor din str. Brazda lui Novac, Rovine, Craioviţa Nouă, 
Brestei, Troaca, Cernele, Nisipuri, s-au înlocuit corpurile existente  cu corpuri de 
iluminat cu surse de vapori de sodiu.  
     Activitatea de întreţinere şi mentenanţă nu vă mai menţionez decât de câteva lucruri 
legate de mobilierul urban, au fost montate 325 de bănci, şi un număr de 201 coşuri de 
gunoi, reparaţii la bănci 128 de ml de lănteţi, montat gard e beton, confecţionat jardiniere 
şi montaj cu suporţi metalici pentru jardiniere. Cam atât aş vrea să vă spun, câteva 
aspecte vi le-am prezentat despre activitatea din 2016. 
     Vreau să vă mai spun un lucru, că am asigurat în 2017, deja anticipez putin ciclul 
următor, am asigurat funcţionalitatea şi practic aceleaşi fonduri alocate la toate unităţile 
de învăţământ şi de sănătate pe care le-am enumerat în 2016, am asigurat şi un buget în 
privinţa investiţiilor, apropiat de cel de anul trecut, în sensul că dacă anul trecut am avut 
un buget pentru investiţii de 89.054 mii lei, în condiţiile în care anul trecut o mare sumă 
de 39.709 au venit din rambursări la fondurile europene, anul acesta am alocat 83.058 lei, 
deci este o diferenţă de numai 6 mii mii lei în aceste investiţii. Practic, în tot ceea ce s-a 
stabilit sumele pentru investiţii în 2017, este nesemnificativă diferenţa având în vedere că 
deja ne aflăm în prima parte a anului, ne raportăm la un buget estimat şi ne aşteptăm ca 
în partea a doua a anului bugetul să fie rectificat în sensul pozitiv. Vă mulţumesc pentru 
înţelegere. 
     Dl. Preşedinte: 
     Mulţumim d-lui primar interimar. Această chestiune nu se supune la vot, în 
consecinţă, luăm act. Din moment ce nu se supune la vot nu comportă nici discuţii. Luăm 
act. Sunt informaţii importante despre ceea ce a fost, despre perspective, există alte căi în 
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care poate fi discutat, dar, din moment ce nu supunem la vot, nu putem să avem nici 
discuţii. 
   
 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Costin Alexandru. 

     D-na Consilier Local Predescu: 
     Comisia de validare s-a întrunit, a analizat dosarul d-lui Costin Alexandru, a constatat 
că este următorul supleant de pe lista electorală a alianţei PSD + UNPR, a constatat că nu 
se găseşte în nicio stare de incompatibilitate, condiţie în care propune validarea 
mandatului acestuia.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun validării mandatul d-lui consilier. Cine este pentru?  
Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, al dlui Costin Alexandru, următorul supleant de pe lista electorală a 
Alianţei Electorale PSD+UNPR, la alegerile autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2016.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016, în sensul 
desemnării dlui. Costin Alexandru în Comisia III - Servicii Publice, Liberă 
Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale şi Comisia IV – Învăţământ, Cultură, Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
     Dl. Preşedinte: 
     Il invit în mod respectuos pe dl. consilier să depună jurământul. 
     Dl. Consilier Local Costin Alexandru: 
     Subsemnatul, COSTIN ALEXANDRU, consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ:   

 “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Aşa sã-mi 
ajute Dumnezeu!“. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct, avem bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. Dl. 

viceprimar cu atribuţii de primar, stimaţi colegi, avem de gestionat un buget care scârțâie 
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din toate încheieturile sub presiunea sumelor pe care trebuie să le scoatem din buzunar 
pentru finalizarea proiectelor pe fonduri europene nerambursabile pe care nu am fost 
capabili să le terminăm la timp. Este un buget dezechilibrat numai dacă ne gândim la 
faptul că la secţiunea de funcționare sunt alocate 86 de procente, iar la secţiunea pentru 
dezvoltare sunt 14%. Toţi oamenii care se ocupă de acest domeniu ştiu că un buget care 
nu are măcar o treime, măcar 30%  pentru dezvoltare, este un buget dezechilibrat. De 
asemenea, acest buget nu are o rezervă, nu are un refugiu. Dacă apare o problemă 
importantă, deosebită în Craiova, nu avem de unde să luăm un leu.   

Dl. viceprimar, vă ştiu un om echilibrat şi aceasta este una dintre speranţele mele 
că lucrurile vor ieşi cu bine la sfârşitul anului. Dar vă trebuie mult echilibru pentru că 
trebuie să mergeți pe sârmă cu acest buget care nu vă permite nicio mișcare în lateral, 
stânga, dreapta, trebuie să executăm întocmai fiecare prevedere din acest buget. Noi ne 
gândeam ca lista de investiții şi sumele alocate pentru investiţii să fie mult mai mare. 
Sunt foarte punte ET, PT, Dali şi foarte puţine lucruri în execuţie, foarte puţini bani 
pentru execuţie. Începem multe și finalizăm puține. Noi, consilierii PNL,  nu putem fi de 
acord cu un asemenea buget care practic blochează dezvoltarea pe termen scurt și mediu 
a Craiovei şi în aceste condiţii vom vota împotriva bugetului pe anul 2017. 

 Dl. Consilier Local Sirop: 
 O intervenţie asemănătoare cu dl. Florescu, dar voiam să lucrăm un pic cu imagini 

vizuale. Deci ceea ce vedeţi în imagine este partea de bani de 86% pentru cheltuieli de 
funcţionare şi 14% pentru investiţii. Haideţi să realizăm că ceea ce semănăm acum, vom 
culege în anii viitori. Haideţi să înţelegem că trebuie să alocăm mai mulţi bani la 
investiţii şi dacă vrem să construim ceva, trebuie să facem acest efort. Este foarte 
important, nu are nicio legătură cu ce susţinem noi în acest consiliu local în acest buget, 
cu liberalismul, cu dezvoltarea, cu investiţiile şi de aceea vom vota împotrivă. 

 Câteva minime observaţii punctuale. Am văzut că aţi dori să reabilitaţi clădirea 
primăriei. Nu am nimic împotrivă, dar mi se pare că suma alocată este un pic cam mică. 
Adică nu ştiu ce doriţi să faceţi cu 100 mii lei, probabil sunt nişte pregătiri iniţiale pentru 
renovarea clădirii, dar în niciun caz nu cred că va fi suficentă. E clar că nu va fi 
suficientă, dar voiam să vă întreb pentru ce sunt alocaţi aceşti bani şi când se va continua 
că până la urmă dacă le-am pus cetăţenilor în vedere să-şi amenajeze terenurile, să nu-şi 
lase casele în paragină ş.a.m.d. printr-o hotărâre de consiliu anterioară s-a discutat 
inclusiv atunci să facem ceva cu clădirea primăriei, adică ar fi culmea, primăria cade pe 
noi şi noi le punem biruri suplimentare pentru că nu îşi întreţin clădirile. Am observat că 
doriţi să reabilitaţi în acest buget şi Casa Căsătoriilor. V-aş propune cumva să ne gândim 
eventual la o altă locaţie sau să încercăm să direcţionăm cetăţenii măcar pe perioada de 
vară către casa aceea din parc unde se mai oficiază căsătorii, pentru că acum unde este 
Casa Căsătoriilor nu este practic, cred că aţi fost şi dvs. la fel de fel de festivităţi, se calcă 
oamenii pe picioare şi nu au locuri de parcare, este foarte greu de gestionat. În acest sens, 
v-aş propune să ne gândim împreună la o altă locaţie sau, cum vă ziceam, pe perioada de 
vară să scădem acea taxă care din câte îmi amintesc eu, este destul de mare pentru a 
oficia căsătoriile în parc, să o diminuăm pentru că nu cred că generează costuri foarte 
mari, nu ştiu de unde vine suma aceea atât de mare, în aşa fel încât cetăţenii să fie tentaţi 
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să oficieze acolo. În felul acesta le cam degreva zona centrală acolo şi le-am oferi 
posibilitatea să parcheze undeva. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Am văzut că în buget sunt previzionaţi foarte puţini bani pentru reabilitarea şi 

consolidarea Colegiului Carol. De-a lungul timpului au duduit pe aici cărucioarele cu 
documente. Aş dori să ştiu cât estimează executivul că se vor finaliza lucrările la acest 
colegiu fiind au fost înaintate foarte multe termene până acum şi absolut nici unul nu a 
fost respectat. 

 Dl. Viceprimar Genoiu: 
Chiar dacă vi se pare dezechilibrat bugetul, eu vă spun că este echilibrat şi este 

foarte echilibrat, dar trebuie să ţineţi cont de un singur lucru. Ne aflăm în perioada de 
finalizare ale unor proiecte şi scopul este de a atrage bani europeni pentru că dezvoltarea 
majoră în Ţara Românească în ultimii ani s-a făcut şi se va mai face din aceşti bani 
europeni. Capacitatea de absorbţie a banilor europeni este secretul în dezvoltare. Nu 
putem să ne bazăm pe dezvoltare pe banii noştri decât într-o oarecare măsură, aşa cum aţi 
sesizat-o, relativ mică, 14% este un procent mic, dar acest procent eu vă garantez că el va 
creşte în partea a doua a anului deoarece bugetul de funcţionare, cel de 86% cuprinde şi 
majorările de salarii care s-au făcut în prima parte a anului ca efect al legislaţiei din 2016 
şi partea de venituri nu a fost întregită cu cotele aferente majorărilor de salarii. În partea a 
doua a anului când ea va fi întregită, automat sumele cu care se va ajusta bugetul, se vor 
duce în investiţii în aşa fel încât se va echilibra mai mult acel procent de 14% la 
investiţii. 

Vorbeam de închiderea proiectelor europene, este anul în care finalizăm proiecte 
europene şi este anul în care scriem proiecte europene. Este anul în care de asta sunt 
studii, de asta sunt SF-uri, de asta sunt toate aceste etape premergătoare pentru că din 
acea sumă de 42 milioane euro aferente polului de creştere Craiova, dar care ştiţi bine că 
la un moment dat ea se poate întregi cu ceea ce nu consumă din sumele alocate 
municipiile din zona Olteniei, noi trebuie să fim pregătiţi să putem să absorbim cât mai 
mult din aceşti bani europeni. Faţă de aceste lucruri, am fost săptămâna trecută la 
Primăria capitalei, împreună cu primarul capitalei şi cu preşedintele AMR-ului, Asociaţia 
Primarilor Municipiilor de Judeţ şi ne-am întâlnit cu comisarul european Corina Creţu 
căreia i-am explicat că felul în care au fost alocaţi banii pentru fondurile europene pe axa 
4 este cel mai corect, în sensul că ei au fost dirijaţi pe o tematică de reducere a 
consumului de bioxid de carbon. În acest sens, marea parte a banilor se duc în achiziţii de 
mijloace de transport, ceea ce pe noi nu ne deranjează însă foarte mult. Au fost şi 
primării care sunt foarte deranjate de acest lucru. Însă noi i-am explicat că prin proiectele 
europene care au fost executate în perioada 2012 – 2017 s-a intervenit asupra 
infrastructurii oraşelor. S-au făcut pasaje, s-au făcut modernizări de străzi, s-au făcut 
modernizări de artere rutiere care nu se pot opri aici, adică intervenind asupra 
infrastructuri şi nefinalizând acea intervenţie, neducând-o la capăt, poţi să faci mai mult 
rău decât bine pentru că intervenţia rezolvă o problemă locală într-o intersecţie sau 
rezolvă problema unui bulevard, dar sunt şi adiacentele, străzile care intră şi se varsă în 
bulevardul respectiv, sau intersecţii ulterioare sau anterioare zonei sistematizate care 
trebuie duse la capăt şi atunci, pe cale de consecinţă, i-am solicitat comisarului european 
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Corina Creţu să intervină la Uniunea Europeană, pentru lărgirea ariei de accesare a 
fondurilor europene pe axa 2014 – 2021. În sensul acesta joia trecută, azi o săptămână, 
deja a fost o comisie la Bruxelles în care au fost reprezentanţii AMR-ului, reprezentanţii 
Ministerului dezvoltării, s-au întâlnit cu reprezentanţii Comisiei Europene care au stabilit 
criteriile ghidului 4.1 şi în prezenţa comisarului au prezentat punctul de vedere al nostru, 
al municipiilor. A rămas în discuţie această solicitare a noastră şi tocmai de aceea vreau 
să fim pregătiţi şi bugetul prevede toate aceste oportunităţi care sunt stabilite în planul de 
mobilitate şi în strategia integrată de dezvoltare a oraşului cu studii de fezabilitate în aşa 
fel încât să putem să accesăm cât mai rapid în momentul în care s-au deschis axele, orice 
formă. Chiar dacă la ora asta ghidul solicitantului se referă în mare parte la achiziţii de 
mijloace auto, am zis să fim pregătiţi şi pentru altceva pentru că modificările pe care le-
au promis cei de la comisia europeană se vor face pe parcurs din mers. De asta trebuie să 
fim pregătiţi iar tot efortul nostru este de-a prinde în continuare, a nu rămâne în istorie că 
am derulat nişte proiecte care anu fost făcute anterior şi în urma noastră nu lăsăm nimic, 
deci trebuie să lăsăm cel puţin acelaşi nivel de investiţii şi de proiecte europene. Faţă de 
toate aceste lucruri, vă spun că toate proiectele europene care au fost începute şi care au 
fost găsite în diverse stadii în Primăria Craiova, au fost şi vor fi finalizate. Vă garantez că 
de mâine începe recepţia la Parcul Nicolae Romanescu, iar aşa cum v-am promis de la 
început, până la sfârşitul lunii aprilie vom începe şi recepţia la Water Park. În felul acesta 
finalizăm toate proiectele europene. Am avut solicitări şi am transmis atât la presă cât şi 
la cei care au solicitat sumele care au fost cheltuite din bugetul primăriei şi v-am transmis 
şi sumele care au fost calculate, transmise şi pe care suntem în procedură de recuperare 
de la constructori a sumelor care au făcut obiectul plăţilor din bugetul local. În acest sens, 
o să vedeţi că sumele pe care le-a cheltuit primăria din bugetul primăriei, vor fi 
recuperate pentru că, de la început, contractele de execuţie au prevăzut că tot ceea ce se 
execută după termenul contractului de finanţare, sunt sume pe care le suportă 
constructorul, executantul, iar aceste contracte comerciale au fost însuşite, semnate de 
către constructor şi nu avem ce să le facem. Deci aceste sume vor intra în bugetul 
primăriei.  

Faţă de aceste lucruri mai sunt şi celelalte care sunt începute pe banii noştri, în 
speţă Spitalul Filantropia, contribuţia de la Stadionul Oblemenco, pe care toţi îl aşteptăm 
finalizat, şi care sunt lucrări începute şi care trebuie să fie finalizate. De asta am împărţit 
investiţiile în două, ca finalizarea a ceea ce este început şi pregătirea în special a 
proiectelor pe bani europeni.  

Faţă de Colegiul Carol I pe care toţi ni-l dorim, mulţi suntem absolvenţi ai 
Colegiului Carol I şi este un obiectiv care pe plan naţional, este urmărit de marea 
majoritate a celor care au absolvit acest colegiu şi sunt împrăştiaţi prin ţară. Am alocat 
suma de un milion cinci sute de mii lei însemnând cheltuieli de proiectare şi execuţie. 
Am făcut socoteala în felul următor că procedura de licitaţie se întinde pe durata a 4-5 
luni de zile, procedura de proiectare care va fi prima parte, la fel, se va derula pe o 
perioadă de 4-5 luni de zile, nu ştiu exact cât este prevăzută în caietul de sarcini şi 
automat, pentru execuţie în 2017 nu va mai rămâne foarte mult timp decât pentru 
demararea lucrărilor, având în vedere că este şi perioada de iarnă. Problema este că îl 
demarăm şi nimeni nu îl va mai putea întoarce înapoi. De aici încolo probabil că va face 
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obiectul licitaţiei, termenul de execuţie al acestor lucrări, să nu uităm că este vorba de un 
monument istoric, este vorba de un monument cu reabilitare. Nu este o simplă 
construcţie, este un proiect delicat.  

Faţă de construcţia de reabilitare a celor două sedii ale primăriei şi cel de la Palace, 
va trebui la fel să urmăm o procedură. Sumele într-adevăr sunt mici pentru că tot ceea ce 
vă spun eu sunt lucruri care vor trebui să facă obiectul investiţiilor anului 2018 în mare 
parte şi tot ce am gândti, am gândit pentru ca 2018 să fie plin de investiții în condiţiile în 
care noi acum în 2017, finalizăm investiții începute din 2016 şi anterior. Cam ăsta a fost 
modul de gândire şi eu, dacă mă întrebaţi aş vrea ca în investiții să fie de 50%. De multe 
ori funcţionalitatea într-adevăr înglobează o mare parte din buget. Însă ceea ce vă promit 
eu este că, în perioada imediat următoare, și aici chiar fac apel la întregul corp al 
consilierilor locali, să începem o acțiune în forță de atragere a investitorilorîn oraşul 
Craiova. Este o perioadă când sunt foarte multe oportunități atât pe partea de vest a 
Europei, cât şi în partea de est a continentului unde sunt țări interesate de a-și reloca 
bazele de producție în țări stabile din Uniunea Europeană. Trebuie să avem o deschidere 
extraordinară faţă de aceşti investitori, să ne nuităm şi spre cei din vest şi să facem tot 
efortul de a atrage aceste firme interesate să şi facă baze de producţie în România. Ceea 
ce este foarte foarte important pentru noi, acest lucru este. Dacă în anii anteriori am 
crescut, aşa cum aţi văzut la ceea ce v-am prezentat vis a vis de Direcţia de Taxe şi 
Impozite,  gradul de colectare a sărit de 100% din previzionat, modul de colectare, nu aţi 
mai văzut îmbulzelile de la taxe şi impozite, aţi văzut că-şi desfăşoară activitatea în şase 
puncte ale orașului, se va îmbunătăţi extraordinar de mult acest mod de colectare, mai 
ales că începând cu luna aprilie direcţia are un plus de peste 20 de persoane, însă baza de 
impozitare trebuie să o creştem, numărul şi cantitatea de firme care îşi desfăşoară 
activitatea în raza oraşului Craiova, baza de impozitare, impozitele pe care le plătesc 
aceste firme sunt creşterea impozitului care trebuie să ducă în investiţii. Aici trebuie să 
ne capacităm şi ăsta este principalul obiectiv pe care ni-l propunem pentru perioada 
următoare. 

Dl. Secretar Mischianu: 
La comisa buget a fost făcut un amendament, vizează alocarea rezursei financiare 

pentru documentaţia realizării, extinderii, construirii, modernizării bazelor unităţilor de 
învăţământ. Executivul şi-a însuşit acest amendament şi, pe cale de consecinţă, a alocat 
suma de 52 mii lei la capitolul 51.02 şi reprezintă modalitatea prin care va fi întocmită 
nota conceptuală şi studiul de prefezabilitate pentru bazele unităţilor şcolare. Cu acest 
amendament precum şi cu propunerile prezentate în comisie referitoare la modificarea 
anexelor 6 şi 6d, v-aş ruga să fie supus votului dvs.  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Nu ne-a spus dl. secretar dacă bugetul are toate avizele.   
Dl. Preşedinte: 
Această chestiune s-a discutat la comisie, aţi avut posibilitatea, cunoaşteţi probabil 

ordinea de zi, dar haideţi să întrebăm totuşi dacă are toate avizele.  
Dl. Consilier Local Florescu: 
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Este obligaţia ca în plen să se prezinte dacă un proiect are toate avizele. Dacă nu le 
are, vă rog să ne spuneţi de ce nu le are.  

Dl. Preşedinte: 
Era o chestiune care trebuia discutată la comisii. Aţi avut cuvântul asupra acestui 

punct, puteaţi să semnalaţi această chestiune. 
Dl. Secretar Mischianu: 
Avizele se prezintă plenului consiliului de către preşedinţii comisiilor de 

specialitate. Este atributul acestora. 
Dl. Preşedinte: 
Am depăşit această chestiune, aţi primit răspunsul, din punctul meu de vedere 

trebuie să trecem la supunerea la vot. Încă o dată, în comisii aveţi posibilitatea să 
verificaţi toate aspectele, trebuie să aveţi o activitate cât se poate de pronunţată, probabil 
că o şi aveţi, eu consider că aceste chestiuni erau clarificate şi, încă o dată, dacă doreaţi, 
la capitolul discuţii aţi avut 5 minute, ne-aţi expus toate chestiunile. Vă mulţumesc.  

Supun la vot punctul 3 cu amendamentele prezentate. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, 

după cum urmează: 
a) total venituri – 603.773,00 mii lei (518.856,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 84.917,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli – 605.360,00 mii lei (518.856,00 mii lei – cheltuielile secţiunii 

de funcţionare şi 86.504,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), 
conform anexelor nr.1-5, nr.6, nr.6a, nr.6b, nr.6c, nr.6d, nr.6e, nr.7-17 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2017, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2016, în sumă de 1.587,00 mii lei, conform anexei nr.16. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Marinescu).  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2017, la 

valoarea de 202 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte 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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2017. 

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

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2017, 
după cum urmează: 
a) total venituri – 70.557,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 69.807,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 72.478,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 71.728,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 
mii lei),  
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017, conform 
anexei nr.2 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia”  Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri  -91.337,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

89.237,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.100,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 91.984,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 89.884,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 2.100,00 mii lei), 
conform anexei  nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, pe anul 2017, conform anexei nr.2 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie  

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
c) total venituri  -49.828,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

49.032,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 796,00 mii lei); 
d) total cheltuieli – 50.114,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 49.318,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 796,00 mii lei), 
conform anexei  nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017, conform anexei nr.2 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  
 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri –18.205,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 17.765,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 440,00 
mii lei); 
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b) total cheltuieli –18.205,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 17.765,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
440.00 mii lei), 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri 

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- total venituri –11.134,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
- total cheltuieli –11.134,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
   conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Marinescu).  
 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Total venituri – 8.475,00 mii lei (8.475,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare); 
- Total cheltuieli – 8.475,00 mii lei (8.475,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de 

venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2017, prevăzute în anexele nr.1-60 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Marinescu).  
 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului 
Craiova, pentru anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017, în sumă de 
71,00 mii lei la cheltuieli (secţiunea de funcţionare), conform anexei  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

      Dl. Consilier Local Florescu: 
      Deşi pledoaria d-lui viceprimar privind bugetul pe anul 2017 a mai fost făcută şi la 
dezbaterea publică, totuşi am ascultat cu atenţie şi mă bucur măcar pentru un singur 
lucru, faptul că dl. viceprimar, cel puţin, este conştient de faptul că a primit actuala 
administraţie nişte proiecte pe fonduri europene, le-a găsit pe masă şi intenţionează să le 
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finalizeze chiar dacă cu o anumită întârziere. Totuşi, mi-aş permite să atrag atenţia asupra 
unor lucruri. Stadionul Ion Oblemenco, partea noastră de contribuţie trebuie să fie 100% 
pentru că nu putem să ne jucăm cu acest mare obiectiv. Toată Craiova aşteaptă ca 
stadionul să fie gata. Nu trebuie uitat, de asemenea, de Water Park, de Parcul 
Romanescu, le-a amintit şi dl. viceprimar. Întrucât am votat împotrivă la punctul 3, vom 
rămâne consecvenţi şi vom vota împotriva bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc şi eu, dl. consilier. Sunt convins că aţi expus toate argumentele dvs.  
 Dl. Consilier Local Sirop: 
      O intervenţie foarte scurtă. Vom vota împotriva bugetului general consolidat, dar 
pentru că nu a fost adus în discuţie, să zicem că nu aţi vrea să răspundeţi la punctul ăsta, 
atunci o să-l lăsăm pentru „întrebări şi interpelări”, dar am vrea să fim şi noi puşi la 
curent cu situaţia cartierului chinezesc despre care am aflat din presă că sunt nişte 
modificări pe acolo şi tocmai am discutat în şedinţa trecută. Important ar fi să le aflăm şi 
pe cale oficială.  
     Dl. Preşedinte: 
     După cum am precizat la punctul referitor la raportul primarului, acesta se ia act de el, 
nu se votează, în consecinţă nu putem avea discuţii acolo. Dar la „întrebări şi interpelări” 
puteţi să întrebaţi şi sigur veţi primi răspunsul adecvat.  
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Vroiam doar să spun că acum este un vot ca şi consecinţă a votului exprimat anterior, 
ca atare, nu mai suporta discuţii. Cât priveşte alte chestiuni, pot fi puse în discuţie la 
„întrebări şi interpelări” nu la acest moment. Şi, pentru că vreau totuşi pe fond să dau un 
răspuns unei probleme puse în discuţie anterior. Bugetul a fost modificat cu un 
amendament însuşit de la comisia buget-finanţe. Este cunoscut faptul că aceasta se 
întruneşte ultima dintre toate comisiile. Ca atare, atâta timp cât executivul şi l-a însuşit, 
toate chestiunile privitoare la modificare aparţin executivului şi nu mai era necesară 
punerea în discuţie a acestei modificări la comisiile care se întruniseră anterior.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc pentru această chestiune. Să trecem la vot. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2017, la 

partea de venituri – suma de 816.613,00 mii lei şi la partea de cheltuieli – suma 
de 822.251,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Marinescu).  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 
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     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

pentru anul 2017, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru 
anul 2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1.  Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2017, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, bugetul de venituri şi 
cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Florescu).  
 

 
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a S.C. Salubritate Craiova SRL 
să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova SRL, pe 
anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 

Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 31.03.2017, ora 14,00, bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Sirop, Cosman).  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului municipiului Craiova, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 

2017, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
19. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, 

pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Predescu).  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, 

pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al 
dlui.Tănăsescu Marcel, 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 
pe articole. 
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Art.1. Se aprobă contractul de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator la 
R.A.T. SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, aprobarea contractului de 
administrare al dlui. Tănăsescu Marcel. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă 
Dan şi dl. Tănăsescu Marcel 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 numirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al 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 
pe articole. 
Art.1. Se desemnează dl. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Craiova, să reprezinte interesele Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în calitate de autoritate publică tutelară şi, pe cale de 
consecinţă, se numeşte  membru în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se numesc membrii în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,  persoanele 
menţionate în  anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă contractul de mandat al persoanelor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, în forma identificată în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de 
administrare şi care vor constitui anexă la contractele de mandat, se vor aproba de 
către Consiliul Local al Municipiului Craiova, ca autoritate publică tutelară, în 
termenul stipulat la art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. 

  Art.5. Se aprobă durata de 4 ani a contractului de mandat al membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze contractele de 
mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2014 şi 426/2014. 

  Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Zorilă Dan, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
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membrii desemnaţi la art.2 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 scrisorii de aşteptări pentru ocuparea 
postului vacant de director tehnic în cadrul 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 
pe articole. 

  Art.1.Se aprobă scrisoarea de aşteptări pentru ocuparea postului vacant de director tehnic 
în cadrul Regiei Autonome de Administare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Dumitrache).  

 
 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi a şedinţei din data 
de 04.04.2017. 

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

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 04.04.2017, ora 10,00, 
următoarea ordine de zi: 

           a) aprobarea modificării cuantumului cotizaţiei aferente anului 2017, de la suma 
de 0,1 euro/an/locuitor, la suma de 0,2 euro/an/locuitor; 

 b) aprobarea actelor  adiţionale  de modificarea a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, în sensul majorării 
cotizaţiei conform lit.a, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al  
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            Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Sirop, Cosman).  
 

 
26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” majorarea cotizaţiei anuale a 
municipiului Craiova. 

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

 
    Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dl. Marian-Sorin Manda, administrator public al municipiului Craiova, de a susţine 
şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, majorarea cotizaţiei anuale a municipiului Craiova, de la 0,70 
lei/an/locuitor, la 1,00 lei/an/locuitor. 

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

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.,  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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Dumitrache).  

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 

 
28. Proiect de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate 

Urbană la nivelul Polului de creştere Municipiul Craiova. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului de 

creştere Municipiul Craiova, organism care va fi parte integrantă din sistemul de 
management şi control al Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II). 

Art.2. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova să semneze  Acordul de delegare a 
atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în 
cadrul  Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului 
Operaţional Regional  2014-2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Urbane, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova să desemneze prin dispoziţie 
membrii Autorităţii Urbane, din reprezentanţi ai aparatului de specialitate al  
Primarului Municipiului Craiova. 

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport 
în comun precum şi stabilirea cuantumului gratuităţii pentru persoanele cu 
handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii şi asistenţii personali ai 
acestora din municipiul Craiova pentru luna aprilie 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
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 aprilie 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: 
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     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii martie 2017, către 
RAT S.R.L., 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.  

 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Împreună Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) 
Craiova”, în vederea susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a 
Romilor”, în data de 8 aprilie 2017. 

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

         Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, 
Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea 
susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în data de 8 aprilie 
2017, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 12.000 
lei,  pentru organizarea „Zilei Internaţionale a Romilor”, eveniment prevăzut la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       
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Art.4. Se aprobă Programul privind organizarea „Zilei Internaţionale a Romilor”, în data 
de 8 aprilie 2017, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială 
(E.S.O.E.S.) Craiova”vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate 
juridică din municipiul Craiova. 

       Dl. Secretar Mischianu: 
       În cadrul comisiilor de specialitate a fost făcută propunerea pentru domnul consilier 
nou ales de a prelua şi prerogativele pe care le-a avut antecesorul său în consiliile de 
administraţie ale unităţilor şcolare. Am rugat reprezentanţii PNL să-mi facă propunere 
pentru desemnarea reprezentantului său pentru Şcoala Nicolae Romanescu.  
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Propunem pe dl. Câplea. 
     Dl. Preşedinte: 
     Adoptăm proiectul cu această menţiune. Supun la vot. Cine este pentru? 
Art.1.Se ia act de demisia dnei.Ungureanu Adriana, consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
„Nicolae Romanescu” Craiova. 

Art.2. Se aprobă desemnarea a câte unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliile de Administraţie ale: 
a) Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” Craiova  - dl. consilier Costin 

Alexandru; 
b) Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova – dl.consilier Costin 

Alexandru; 
c) Liceului cu Program Sportiv “Petrache Trişcu” Craiova – dl.consilier Costin 

Alexandru; 
d) Şcolii Gimnaziale “Nicolae Romanescu” Craiova – dl.consilier Câplea Doru ; 
e) Şcolii Gimnaziale “Ion Ţuculescu” Craiova – dl.consilier Costin Alexandru; 
f) Şcolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Craiova – dl.consilier Costin Alexandru; 
g) Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” Craiova – dl.consilier Costin Alexandru. 

    Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016. 
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    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, unităţile de învăţămant 
preuniversitar de stat şi persoanele desemnate la art.2 din prezenta hotărâre vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

32. Proiect de hotărâre privind 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 
pe articole. 
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.  

 
 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune 
având ca obiect suprafeţe de teren 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 
pe articole. 

    Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 30.09.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr. 338/01.04.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Lăpădat 
Elena-Ploeşteanca, ce are ca obiect  terenul ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp (lotul nr. 8), situat în str. Constanţa 
nr.47I (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 30.09.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr. 341/01.04.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Bucur 
Viorica, ce are ca obiect terenul ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 174 mp (lotul nr. 47), situat în str. Constanţa nr.45B 
(fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.3. Se aprobă prelungirea, până la data de 30.09.2019, a duratei contractului de 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.03.2017                                                         35                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

concesiune nr. 342/01.04.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Duncă 
Donezia, ce are ca obiect terenul ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 174 mp (lotul nr. 57), situat în str. Constanţa nr. 45L 
(fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de prelungire a contractelor de concesiune prevăzute la art.1-3 din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.217/2010 referitoare la 
modalitatea de atribuire a unor loturi de teren din municipiul Craiova. 

Art.6. 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.  
 
 

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. ”Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

35. Proiect de hotărăre privind darea în administrare, către Liceul Teoretic 
,,Henri Coandă”Craiova, a bunului atelier-şcoală care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Henri Coandă, nr.48. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Colegiului ,,Ştefan Odobleja” 

Craiova asupra bunului  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova,  
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cu denumirea atelier-şcoală, situat în str. Henri Coandă, nr.48, identificat  în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri Coandă” Craiova, a 
bunului atelier-şcoală, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  
cu număr de  inventar 12008048 şi valoare de 1.100.298,15 lei situat în 
municipiul Craiova, str.Henri Coandă, nr.48 şi identificat potrivit art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va face 
pe  baza de Protocol de  preluare-predare, în termen de 30 de zile de la aprobarea 
prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele de  
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

               Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.341/2001 referitoare la darea în administrare 
către Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova şi Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova , 
nr.174/2001 privind darea în administrare şi gestionarea  de către unităţile de 
învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară 
activitatea, preluate în domeniul public, nr.147/1999 şi nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul “Ştefan Odobleja” 
Craiova şi Liceul Teoretic ,,Henri Coandă” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

36. Proiect de hotărăre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către 
Distribuţie Energie Oltenia  S.A., a unui bun care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în zona Aeroport, str.Calea Bucureşti, nr.162. 

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

      Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către 
Distribuţie Energie Oltenia S.A., a bunului „reţea de joasă tensiune aferentă PTA 
142”, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Zona 
Aeroport, str. Calea Bucureşti, nr.162, identificat în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, compus din: 

          1. Reţea energie electrică subterană, cu nr. de inventar 12012997, în valoare de 
2440,60 lei, identificată la poziţia 3 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.226/2015; 
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          2. Reţea energie electrică aeriană, cu nr. de inventar 12012996, în valoare de 
1855,90 lei, identificată la poziţia 2 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.226/2015. 

    Art.2. Preluarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va efectua cu avizul 
ANRE, care se va obţine prin grija Distribuţie Energie Oltenia S.A. 

    Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
folosinţă gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

37. Proiect de hotărăre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, situate în 
municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseşti, nr.3. 

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

ani, a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, în suprafaţă de 18,60 
mp., 32 mp., respectiv 50 mp., situate în municipiul Craiova, str. Dr.Nicolae 
Ionescu-Siseşti, nr.3, identificate în anexele nr.1-3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii terenurilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.4-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de 
închiriere, în vederea închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.7-9, respectiv nr.10-12 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Craiova să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze 
contractele de închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala Gimnazială 
„Gheorghe Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea dlui. Cameniţă Dan, asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Principatele Unite, nr.6. 

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

Cameniţă Dan, asupra terenului în suprafaţă de 74 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Principatele Unite, nr.6, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

Art.4. Dl. Cameniţă Dan are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea 
prezentei hotărâri, cuantumul prestaţiei prevăzut la art.3, 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 dl. Cameniţă Dan vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012,  încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., după cum urmează: 
1.             a) se completează anexa nr.1 cu bunurile identificate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
2.             b) se completează art.3 cu un nou alin.2, care va avea următorul conţinut: 
           “ 3.2. Plata redevenţei se va efectua în două tranşe egale, astfel: 
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             - tranşa I (aferentă perioadei 01 ianuarie-30 iunie) - până la 31 martie a fiecărui 
an; 

 - tranşa II (aferentă 01 iulie-31 decembrie) - până la 30 septembrie a fiecărui an, 
în contul concedentului nr.RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Craiova, Cod Unic de Înregistrare - 4417214.” 

Art.3. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractul de concesiune nr.4487/2012. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova  nr.397/2011 referitoare la 
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, 
nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, nr.495/2015 referitoare la concesionarea unor bunuri către 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.23/2016. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

40. 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 
pe articole. 

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

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din   
prezenta hotărâre; 

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

c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a bunului prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.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, nr.147/1999 referitoare la însuşirea  
inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova, 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.03.2017                                                         40                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

    Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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.  
 
 

41. 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 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
     a) modificarea elementelor de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.1 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
      b) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 

bunurilor 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 şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova. 

     Dl. Consilier Local Sirop: 
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     Vreau să vă propun să cooptaţi şi un consilier PNL în măsura în care se eliberează 
acolo un loc în comisie, întrucât este o comisie foarte importantă de sistematizare a 
circulaţiei. L-aş propune chiar pe dl. Florescu, dacă sunteţi de acord.  
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Din componenţa comisiei de sistematizare face parte numai executivul, nu sunt aleşii 
locali. 
     Dl. Viceprimar Genoiu: 
     Eu am o abţinere la punctul 42 vis a vis de comisia de sistematizare a circulaţiei unde 
preiau prerogativele de  preşedinte al acestei comisii şi mă abţin a mă vota pe mine.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere 
şi Pietonale în municipiul Craiova, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.59/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi persoanele desemnate 
la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Dumitrache, Genoiu).  
 
 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.207/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de 
piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea cu un nou tarif referitor la activitatea de 

„coborâre la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale 

instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare”, a anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.207/2016, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Modernizare strada 

Braşov”-varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 262,61 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     58,23 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 191,80 mii lei  
     respectiv                                                42,53 mii euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 2 luni  
             (1 euro=4,51 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Artileriei”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Modernizare strada 

Artileriei”-varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 2.049,24 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     454,13 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 1.412,19 mii lei  
     respectiv                                                 312,95 mii euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
             (1 euro=4,51 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei”. 
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     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Modernizare strada 

Infanteriei”-varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 820,432 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     184,396 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 695,503 mii lei  
     respectiv                                                 156,317 mii euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
             (1 euro=4,45 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Plopului”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
pe articole. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Modernizare strada 

Plopului”-varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 2.266,46 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     503,66 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 1.581,16 mii lei  
     respectiv                                                 351,37 mii euro 
             2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             (1 euro=4,50 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii-servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V, la 
categoria III pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate 
de peste 5000 locuri”. 

     Dl. Consilier Local Florescu: 
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     La punctul 48 trebuie să avizăm documentaţia lucrărilor pentru stadionul de atletism 
cu o capacitate de peste 5000 de locuri. Trebuie să ne aducem aminte că în 2014, 
Consiliul local a fost chemat să voteze un stadion care costa, care era evaluat la 7 
milioane de lei. Printr-o informare, şi aici ar trebui discutat dacă o simplă informare ţine 
loc de hotărâre de consiliu local, această sumă de 7 milioane a ajuns să coste, să fie astăzi 
21 de milioane. Nu cred că este corect, moral, cel puţin, nu ştiu dacă şi legal, ca să începi 
ceva şi să spui că te costă 7 milioane şi să te trezeşti peste 2-3 ani că, de fapt, costă de trei 
ori mai mult. În aceste condiţii noi, consilierii PNL, vom vota împotriva acestui proiect. 
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
    Vis de valoarea investiţiei, oricând aveţi această dorinţă, d-na Maria Nuţă, directoarea 
de la Direcţia Investiţii, vă stă la dispoziţie să vă explice în ce constau aceste diferenţe şi 
aceste surse. Eu vreau să vă răspund ca oportunitate şi să vă întorc puţin în 2014, să vă 
explic şi să vă reamintesc de fapt, că toţi ştim de unde am plecat, unde am ajuns, de ce 
am luat acea hotărâre, de ce acum suntem unde suntem. 

     Există o lege a sportului care prevede ca în momentul în care desfiinţezi o bază 
sportivă, eşti obligat să creezi alta la loc, exact ca legea nucului, ai tăiat un nuc, plantezi 
altul şi am avut obligaţia pentru a obţine acceptul de demolare a pistei de atletism de pe 
stadionul Ion Oblemenco, să realizăm o altă pistă de atletism. A plecat această 
oportunitate, a început această acţiune cu fazele ei, proiectare, SF, execuţie pentru pista 
de atletism pe un teren alăturat celui pe care actualmente este amplasată construcţia care 
a fost sistată în decembrie sau noiembrie 2016. Am plecat de la ideea unei piste de 
atletism, am plecat de la un proiect cu 6 culoare şi la vremea respectivă îngloba şi terenul 
de antrenament pentru că pe terenul stadionului nou construit, Ion Oblemenco, se 
desfăşoară jocuri. Antrenamentul trebuia să se realizeze pe un alt teren. Între timp am 
demarat investiţia de la centrul de recuperare Luncă unde s-au realizat deja cele două 
terenuri, deci partea de antrenament a echipei de fotbal a fost rezolvată, în cele două 
terenuri de la baza sportivă care şi acolo se va investi şi se va face o adevărată bază 
sportivă, iar la terenul de atletism am ajuns la concluzia că el trebuie să fie un stadion de 
atletism, discuţie pe care am avut-o, v-am prezentat-o. În sensul acesta, am solicitat 
proiectantului să se facă mai multe variante şi mai multe propuneri care să includă tot 
ceea ce este necesar unui stadion de atletism pentru a găzdui competiţii internaţionale de 
atletism. Este un lucru şi primul stadion de aşa ceva în Ţara Românească în condiţiile în 
care Craiova are o tradiţie extraordinară în privinţa atletismului. Aduceţi-vă aminte de 
campionii naţionali, europeni, olimpici care au ieşit din Craiova. Să nu uităm de Natalia 
Andrei, să nu uităm de surorile Florenţa şi Mariana Ionescu, multiple campioane 
olimpice la diverse probe şi lista este deschisă oricui îşi aduce aminte de marii campioni 
atletici ai ţării. Este, după părerea mea, o obligaţie a noastră ca oraş, să le asigurăm 
acestor talente, aşa cum ne-am gândit şi la toate celelalte sporturi, aşa cum şi la sporturile 
de sală şi la fotbal, şi acestui sport trebuie să-i dăm ceea ce este al lui. Stadionul de 
atletism s-a transformat ca şi proiect şi dotările sunt marea parte a diferenţei de preţ în 
sensul că, dacă prima dată vorbeam de o pistă de atletism, acum vorbim de un stadion cu 
toate dotările aferente desfăşurării acestor activităţi. Terenul de antrenament de gazon s-a 
transformat în teren de atletism pentru care se desfăşoară probe cu dotările lor, mă refer 
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la aruncarea suliţei, la aruncarea discului, la aruncarea greutăţii, la aruncarea ciocanului, 
toate aceste probe se pot desfăşura numai în condiţiile în care pe lângă terenul respectiv 
ai la dispoziţie şi toate dotările. De data aceasta înglobează o pistă de încălzire pentru că 
nu potţi să ai un stadion de atletism decât funcţional, ca şi competiţii. Poţi să-l ai aşa cum 
era şi în stadionul Ion Oblemenco, ca o pistă de atletism. Nu poţi să ai un stadion de 
atletism, cu 8 culoare de data aceasta, adaptat la competiţiile internaţionale în care să nu 
ai o zonă de încălzire atletic, mai ales cei de la alergări, pentru că culoarul la ei se referă, 
vin în stadion încălziţi. Ei intră în block starturi şi pleacă în cursă, zona în care se 
încălzesc este adiacentă. De data asta se construieşte această zonă de încălzire. Atleţii ca 
să facă performanţă, au nevoie de exersarea tehnicii şi în perioada de iarnă, chiar dacă 
pentru ceea ce înseamnă forţă şi alte abilităţi şi se antrenează în sălile de la celelalte 
complexe sportive, pentru tehnică în sensul de a-şi exersa startul din block starturi şi 
toată partea de alergări, au nevoie de sală de încălzire. La ora aceasta nu există în 
Craiova aşa ceva. Stadionul Ion oblemenco avusese iniţial în spatele tribunei oficiale o 
zonă de încălzire care era o improvizaţie şi pe care se făceau aceste exersări de tehnică în 
perioada de încălzire. Marea parte a atleţilor noştri de care v-am vorbit şi cei recenţi care 
sunt şi acum pe la alte cluburi din ţară campioni îşi făceau perioada de antrenament în 
perioada de iarnă şi de vreme rea în alte oraşe. Acum acest stadion prevede şi zona de 
încălzire pe timp de iarnă. Nu mai vorbim de instalaţiile de nocturnă. Practic s-a 
transformat o pistă de atletism, într-un stadion de atletism pentru competiţii 
internaţionale. Faţă de forma dintre cele trei variante pe care le-am avut primite de la 
proiectant şi pe care vi le supunem aprobării, ne-am consultat cu Gabi Szabo pe care am 
lăsat-o la urmă între marii campioni ai României în privinţa atletismului şi am ajuns la 
concluzia, am învăţat de la ea că marea parte a stadioanelor de atletism trebuie să se 
învârtă în jurul acestei cifre, deci 5000 de locuri, deci pe undeva se plia ca model, acest 
stadion. Uitaţi-vă cu câtă invidie ne uităm de multe ori la ştirile care prevăd că la Cluj se 
întâmplă numai şi numai evenimente. Campionatele europene de gimnastică, nu ştiu ce 
turneu final. Ca să poţi să ai aşa competiţii, ca să poţi să devii un oraş în circuitul 
internaţional, trebuie să ai la cel mai înalt standard ceea ce faci. Dacă am un regret, eu vă 
spun sincer, am regret pentru că acum două săptămâni vorbeam cu primarul Clujului, 
Emil Boc, și care spunea că la ora asta extinde Sala Sporturilor din Cluj care ştiţi bine că 
are  7.000, au un proiect de extindere a ei la capacitatea de 10.000 de locuri, pentru că, 
fiind făcută de aşa natură încât să găzduiască tot felul de competiţii, atât sportive, cât şi 
culturale, solicitarea acestei săli este la maxim și ea a fost transformată ca şi 
administraţie, dintr-o direcție a primăriei într-o societate comercială, pentru că deja 
produce beneficii și profit foarte mare. Asta înseamnă ca ceea ce faci să fie la cel mai 
înalt standard, şi să poată fi utilizat, să poată deveni rentabil din toate punctele de vedere 
aceasta. Asta este motivația pentru care stadionul a trecut de la o clasă la alta. Vis a vis 
de verificarea cheltuielilor, sunt prinse în acest studiu, d-na Nuţă oricând vă stă la 
dispoziţie să vă dea elemente fiecare şi ce cuprinde. Tot ce este acolo,  în urma licitației, 
prețurile vor suporta reduceri consistente în funcţie de câţi vor fi interesaţi să participe. 
Faţă de celelalte discuţii vis a vis de cine va executa, să fim serioşi, este vorba de o 
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procedură care va fi scoasă la licitaţie pe grila cea mai exigentă posibilă, cine va fi 
constructorul viitor, va stabili comisia de licitaţie.  

     Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc pentru aceste lămuriri. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. 
Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii-servicii de 

reproiectare pentru conversie de la categoria V, la categoria III pentru obiectivul 
de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”-varianta 2, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 21.646.804,70 lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     4.788.100,06 euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 15.001.420,17 lei  
     respectiv                                                 3.318.898,27 euro 
             2. Durata de realizare a investiţiei       - 14 luni  
             (1 euro=4,52 lei) 
             prevăzută 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.5/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
     Dl. Preşedinte: 
     Vom trece la secţiunea ordinei de zi care este rezervată planurilor de urbanism. După 
cum cunoaşteţi cu toţii, pentru că s-a discutat şi în comisii, există o modificare legislativă 
care a fost adoptată prin ordonanţă de urgenţă în anul 2016 şi care obligă consilierii locali 
să-şi motiveze în scris, votul favorabil sau nefavorabil adoptării acestor PUZ-uri. În 
aceste condiţii, pentru operativitate şi pentru o foarte bună metodologie a votului, îl invit 
pe dl. secretar să aducă câteva lămuriri, după care vom trece individual pe fiecare punct 
de pe ordinea de zi, la vot. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     V-am prezentat în comisiile de specialitate şi în notă la raportul privind materialul 
înaintat despre modificarea survenită prin Ordonanţa 100/2016, ordonanţă care modifică 
Legea 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului. Legiuitorul impune în 
mod expres ca votul să fie adoptat, după care motivat în scris de către fiecare consilier în 
parte şi prezentat pentru fiecare documentaţie de urbanism PUZ, respectiv PUD 
preşedintelui de şedinţă, iar motivarea se va ataşa procesului-verbal ce reprezintă 
stenograma şedinţei. Am venit în întâmpinarea dvs. şi am făcut un formular pentru a vă 
uşura exercitarea dreptului la vot şi cu permisiunea dvs, dacă vreţi să supuneţi votului şi 
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acest formular, dacă doreşte cineva, are posibilitatea ca în formă olografă, să redacteze 
propria formulare. În orice caz, el trebuie scris, motivat şi semnat. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc şi eu şi aici aş dori să fac o precizare pentru că aceste motivări vor fi 
aduse preşedintelui de şedinţă. Şi atunci vin în susţinerea punctului de vedere al 
domnului secretar în sensul că v-aş ruga să votăm dacă ne însuşim acest formular ca 
atare, care simplifică foarte mult lucrurile, în sensul că în cadrul lui există rubrică clară 
pentru motivaţii, numele consilierului şi semnătura.  În caz contrar, am fi nevoiţi ca în 
mod olograf, cu toate elementele de identificare, cu un scris al fiecăruia mai lizibil sau 
mai puţin lizibil, să  facem această motivare. Supun votului adoptarea acestui formular 
care să fie utilizat pentru votarea asupra problematicii PUZ, când vom avea pe ordinea de 
zi. Cine este pentru? Votat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere (Nicoli).  
 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei Calea Bucureşti, între bd.Decebal-
str.Grigore Pleşoianu, generat de investiţia privind construirea unui imobil, 
cu regim de înălţime S+P+4-5 retras, cu destinaţia de locuinţe colective şi 
spaţii comerciale la parter. 

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

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei 
Calea Bucureşti, între bd.Decebal-str.Grigore Pleşoianu, generat de investiţia 
privind construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4-5 retras, cu 
destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Sirop).  
 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor în zona aferentă str.Parîngului (latura vestică), 
între intersecţiile cu str.Drumul Corneşului şi Aleea 1 Parîngului. 

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

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţiunilor în zona 
aferentă str.Parângului (latura vestică), între intersecţiile cu str.Drumul 
Corneşului şi Aleea 1 Parângului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconfigurarea urbană zona cuprinsă între str.Tomis, str.Câmpia Islaz şi 
str.Rîului. 

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconfigurarea urbană privind zona 
cuprinsă între str.Tomis, str.Câmpia Islaz şi str.Râului, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui depozit şi gestionare arhivă, cu regim de înălţime 
P+1, str.Drumul Industriilor, nr.64A. 

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

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri cu 
destinaţia de depozitare şi gestionare arhivă, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.64A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este 
până la finalizarea construcţiei, dar nu mai mult de maxim de 10 ani de la data 
aprobării. 

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

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

Dl. Consilier Local Sirop: 
          Revin asupra întrebării legate de cartierul chinezesc care este o altă telenovelă de 
pe Jiu. Acum înţeleg că a apărut o altă firmă chinezească, după ce într-o şedinţă 
anterioară înţelesesem că s-a pus pe picioare prima firmă şi că va continua investiţiile. 
Vreau să ne lămuriţi în legătură cu acest aspect, pentru că aflăm din presă fel de fel de 
informaţii şi vrem să ştim pe cale oficială ce discuţii s-au desfăşurat, ce decizii s-au luat 
şi ce o să ne mai cereţi să votăm în legătură cu acest proiect în perioada următoare. Asta 
ar fi o întrebare şi interpelare. 
     A doua, este o chestiune foarte punctuală, ea mi-a fost adusă la cunoştinţă de către o 
persoană cu dezabilităţi care şi conduce un autoturism şi mi-a semnalat că în 
regulamentul privind utilizarea locurilor publice destinate parcărilor auto, a găsit la art. 
20 referitor la vignete că „sunt exceptate de la plata vignetei vehiculele aparţinând 
următoarelor instituţii şi persoane fizice: autoturismele, motocicletele cu ataş, 
mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate 
handicapului acestora. Vreau să punem un pic în acord lucrurile. Din ce ştiu eu, sunt 
scutite de la impozite persoanele cu dizabilităţi, iar cei care au maşina adaptată la 
dizabilitatea respectivă, sunt scutiţi şi de la această vignetă. În schimb, cei care au un 
handicap locomotor sau de altă natură şi conduc maşini neadaptate, nu sunt scutiţi de 
această vignetă. Dacă se poate să punem în acord acest lucru, pentru că, totuşi, se 
încadrează la persoanele cu dizabilităţi, deşi conduc o maşină normală, neadaptată, este 
normal să fie scutiţi de această taxă, conform legii. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Dl. viceprimar cu atribuţii de primar. Două chestiuni şi o glumiţă, toate mai mult sau 
mai puţin în jurul sportului, pentru că tot am discutat astăzi mult. Din partea Liceului cu 
Program Sportiv „Petrache Trişcu”, sunt în consiliul de administraţie, fac parte din 
consiliul local, vă solicit să purtaţi un dialog instituţional cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean cu privire la faptul că deşi aceştia sunt o unitate de învăţământ preuniversitar cu 
caracter vocaţional, totuşi ISJ a recunoscut acest caracter doar Liceului de Artă „Marin 
Sorescu”, nu şi lor. Pe cale de consecinţă, recrutarea începând cu clasa pregătitoare până 
la ultima clasă de liceu se poate face numai pe baza arondării teritoriale, adică numai 
pentru copii proveniţi din câteva străzi care sunt în jurul liceului. Nu se poate. Nu avem 
cum să avem performanţă, cum să-i pregătim pe copii atâta timp cât un copil care 
locuieşte în Craioviţa, în Brazdă sau în alt cartier nu poate să ajungă la această şcoală. Ei 
au un program diferit.  Ei au făcut repetate cereri, fie li s-a răspuns negativ, fie nu li s-a 
mai răspuns.  
     A doua chestiune, din întâmplare am participat absolut informal, la o discuţie purtată 
cu reprezentanţii Telekom legată de aceste reţele care se crează pentru a pune în legătură 
noul stadion Ion Oblemenco cu întreaga ţară. Din punctul de vedere al telefoniei, relaţia 
este cu Telekom. Cu mare mirare, atât eu cât şi câţiva directori din executiv care 
participau la această discuţie, am aflat că reprezentanţii Telekom nu ştiu că în Craiova 
Telekom nu are reţea de fibră optică. Ei vorbeau permanent despre fibră optică şi abia 
discutând că reprezentantul pentru Craiova este de la Timişoara. Vorbind cu cel de la 
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Bucureşti, şi-au pus problema introducerii reţelei de fibră optică numai pentru stadionul 
Ion Oblemenco dacă se introduce reţeaua de fibră optică trebuie pentru întreg oraşul, dat 
fiind faptul, cunoaştem cu toţi că sunt programele acestea sportive date atât de Digi cât şi 
de Dolce la care nu au acces. Şi acum glumiţa. Dacă tot preşedintele în exerciţiu al FRF a 
promis că următoarele meciuri vor fi la Craiova, că nu mai are noroc la Bucureşti sau la 
Cluj, atunci luaţi legătura cu dânsul să-l schimbe şi pe Christofer Daum. 
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Legat de punctul 1, a fost o prezentare în primul rând foarte lungă. Dacă preşedintele 
SUA prezintă starea naţiei în 5 minute, noi prezentăm starea Craiovei în 50 de minute. 
Cred că ar trebui să reducem foarte mult acest tip de prezentare foarte stufoasă şi să fim 
mult mai concreţi. Mie mi-a lăsat impresia că au fost prezentate numai lucrurile pozitive. 
Poate au fost uitate nenumăratele amânări pentru toate proiectele pe fonduri europene, 
faptul că niciun proiect european nu a fost finalizat la timp, nu am auzit aceste lucruri. 
Foarte puţin, mai degrabă laudative lucrurile legate de Parcul Romanescu, de Water Park, 
de Stadion, inclusiv cel mic dar şi de Ion Oblemenco. Eu consider că puţin spirit 
autocritic nu ne strică nici nouă în Consiliul Local al Municipiului Craiova. Aceasta a 
fost o scurtă constatare a mea legată de raportul primarului pe anul 2016.  
     O întrebare şi o interpelare scurtă, aşa cum vă place dvs. Fântâna arteziană din 
mijlocul lacului din Parcul Romanescu a fost desfiinţată cumva pe noul proiect? 
     Dl. Consilier Local Câplea: 
     Dacă este dl. director de la Poliţia Locală. Aş vrea să-i adresez o interpelare. Dacă tot 
ne dorim o recepţionare cât mai rapidă a parcului şi am investit atâţia bani, din păcate, în 
unele zone la intrarea din spatele parcului, cea dinspre Spitalul Militar, în zonele 
adiacente unde există şi alte entităţi acolo, sunt foarte multe gunoaie şi zonele în care 
sunt depozitate gunoaie şi cred că o vizită a Poliţiei Locale la entităţile aflate în 
proximitatea parcului, ar fi necesară pentru a evita astfel de situaţii. Dar sunt aruncate de 
entităţile aflate în proximitatea parcului.  
      Dl. Viceprimar Genoiu: 
      Vis a vis de cartierul chinezesc, ştiţi bine că ne aflăm în interiorul unui act adițional 
cu termen 31 mai în care firma chineză trebuie să demareze lucrările. Dacă nu demarează 
lucrările, totul revine primăriei. Cum vom derula lucrurile în continuare, am spus că vom 
dezbate, vom stabili de comun acord. Faţă de ceea ce am transmis presei săptămâna 
trecută, s-a prezentat la Primăria Municipiului Craiova o delegaţie a unei firme din China 
cu o prezentare frumoasă, dar nu asta ne interesează, care este în tratative cu firma Shan 
Dong, cea care are concesiunea acestui teren şi obligaţia execuţiei şi în care ne-a transmis 
faptul că sunt în tratative de a prelua, de a cesiona părţile sociale firma Shan Dong către 
ei şi mă refer la Shan Dong Craiova – România. În situația în care preiau această firmă și 
o capitalizează şi încep lucrările în interiorul termenului de 31 mai, nu avem motiv să fim 
supărați. Dacă nu, în 31 mai se închide orice relaţie cu firma chineză şi totul revine în 
proprietatea primăriei. 
     Vis a vis de persoanele cu handicap la care aţi făcut referire, o să o rog pe d-na 
director Elena Bonescu aici în sală, să preia problema să o discutaţi. Suntem cu toţii de 
comun acord că trebuie lămurită această problema, dar forma o să o rog pe dânsa să o 
găsească. 
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     D-ra Predescu, vis a vis de Liceul Trişcu, vă rog să mă ajutaţi să convocăm împreună 
că ştiţi mai bine care este problema. 
     La Stadion probabil că vă referiţi la partea de cablu, de televiziune, dar sunt acolo 
discuţii şi pe partea de telefonie a fost contactată Direcţia Patrimoniu, i-am transmis 
foarte clar directorului de la patrimoniu, în speţă lui Ionuţ Gâlea că şi această preluare să 
fie o procedură concurenţială. Ori există un protocol între toate societăţile distribuitoare 
de servicii de telefonie şi cablu şi o preia unul, ori altfel va fi o procedură prin care se 
desemnează operatorul. Nu poate unul să facă o intermediere de felul ăsta numai că i se 
atribuie lui în mod direct. Nu există aşa ceva. 
       Fântâna arteziană din parc nu a fost desfiinţată.  Nu are niciun fel de problemă. 
       Faţă de gunoaie, deja mâine începe recepţia. Nu este atributul Poliţiei locale asta vă 
garantez, atâta timp cât este în interior, în incinta parcului, iar parcul este în 
administrarea constructorului la ora asta. Deabia de mâine încep procedurile de predare. 
Comisia probabil că îi va pune în vedere constructorului tot ce înseamnă gunoaie, 
indiferent de cine sunt depozitate, de el sau de alţii, să le elibereze de acolo pentru că 
amplasamentul trebuie să dea curat şi liber de orice probleme. Deci atenţie, cine este din 
partea primăriei în această comisie la recepţia care se va face la parc. 
     Vis a vis de raportul primarului, este absolut în firea lucrurilor şi vreau să-l văd şi eu 
pe ăla care va face un discurs în care scoate în evidenţă tot ceea ce este negativ. 

      
 
 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 30.03.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
          Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 2 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl. Vasile şi 
dl. Calotă), prin urmare sunt absenţi nemotivat. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Radu Marinescu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


